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Executive summary

Flere søfarende går i land efter få år til søs samtidig 
med, at branchen har brug for dygtige, danske 
officerer. Hvad er årsagen til tendensen? Grundet 
moderne teknologi er skib og rederi i daglig kontakt. 
Store dele af beslutningsprocessen er centraliseret på 
land, hvilket gør samarbejdet mellem sø og land uhyre 
afgørende. Det arbejdsmiljø, de søfarende agerer i, er 
ofte fjernt fra rederiet i områder, hvor kommunikation 
kan være svær, både pga. dårlig forbindelse, men 
også grundet tidspres, larm, kulturelle forskelligheder, 
stress, bureaukrati og forskellige syn på autoritet 
og ledelse. Det er derfor afgørende at basere 
samarbejdsrelationen mellem sø og land på tillid, og 
ikke kun kontrol.  

Nærværende undersøgelse blev igangsat i august 
2018 hos Lederne Søfart af cand.merc.(psyk.) Nanna 
Thit. Formålet var at undersøge problemfeltet omkring 
arbejdslivet til søs samt samarbejdet mellem sø og 
land.

Med udgangspunkt i tillidsrelationen mellem skibs-
ledelserne i danske skibe og rederiernes landorgani-
sationer afdækker undersøgelsen  hvordan kvalite-
ten af samarbejdet påvirker erhvervets effektivitet 
og erhvervets evne til at rekruttere og fastholde dyg-
tige, danske skibsofficerer. 

Igennem rapporten er der argumenteret for,   hvordan 
en tillidsrelation mellem skibsledelsen om bord 
og ansatte i rederiets landorganisation påvirker 
flere forhold, herunder finansielle, kvalitets- og 
sikkerhedsmæssige, i rederierne. 

Igennem 1113 besvarelser i spørgeskemaet samt 50 
dybde interviews fremstod samarbejdet mellem sø og 
land delvist problemfyldt. Der er færre ansatte inde på 
rederierne, der har sejlerfaring, noget, der fører til en 
mindsket forståelse for livet til søs. Denne mindskede 
forståelse kategoriseres som en af de faktorer, der er 
med til at komplicere samarbejdet mellem sø og land 
mest. For at forstå samarbejdet blev det afgørende 
at forstå tillidsrelationen mellem sø og land, og 
hvordan denne påvirker andre forhold ved livet til søs. 
Dette er igennem undersøgelsen blevet afdækket 
via ti underemner, der er gennemgået i rapporten. 
Undersøgelsen har resulteret i brugbar erfaring og 
anbefalinger, som vi håber vil være gavnlige for 
erhvervet. 
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Anbefalinger & Erfaringer
Hovedformålet med undersøgelsen er at afdække, om der er et problem i relationen mellem 
sø og land, men herudover var det i lige så høj grad at indsamle og lære af de rederier, der 
har en god relation. Disse positive oplevelser har haft en central rolle i rapportens opbygning, 
og anbefalingerne går derfor på, hvad de forskellige rederier kan lære af hinanden og af deres 
søfarende. Med afsæt i undersøgelsens problemformulering vil der derfor i følgende afsnit 
blive identificeret indsatsområder, der kan forbedre samarbejdet mellem skibsledelserne og 
rederiernes landorganisationer. Er denne tillid ikke til stede, kan information og tilbagemeldinger 
hurtigt blive opfattet negativt. Der vil således være en naturlig mistroisk indstilling imellem sø og 
land, der kan være ødelæggende for samarbejdet. 

De potentielle farer ved et dårligt samarbejdet mellem sø og land: 

1. Skaber en dårlig arbejdsplads til søs, hvori de søfarende ikke er motiverede
2. Det kan være svært at rekruttere og fastholde de søfarende medarbejdere
3. Et dårligt eller demotiverende arbejdsmiljø fører til ineffektive medarbejdere
4. Et dårligt og demotiverende arbejdsmiljø fører til flere ulykker 
5. Et dårligt samarbejde mellem sø og land kan medføre mistillid. 

Forståelse
Samarbejdet mellem sø og land kan være svært at 
håndtere, og især den gensidige forståelse mellem 
folk med forskellige uddannelser og levevis fremstår 
som et af de største problemer i søfart anno 2019. 
Dette kan håndteres ved skibs- og kontorbesøg, 
ligesom rotationsordninger skaber gensidig forståelse. 
Et hovedresultat fra undersøgelsen er, at sejlerfaring 
skaber gensidig forståelse. Transparens og en mindre 
bureaukratisk og svært tilgængelig landorganisation 
kan bedre samarbejdet, ligesom det at få “sat ansigt 
på folk” fra kontoret skaber bedre forståelse. Herudover 
burde rederierne bestræbe sig på at skabe bedre 
forståelse, ikke kun igennem skibsbesøg, men også 
via træning, seminarer og events. Det fysiske møde, 
information og at kende baggrunden for en beslutning 
har stor betydning for folks forståelse og lyst til at 
gennemføre den. Det giver folk en bedre forståelse for 
og mening i deres arbejde. Kortlæg konkret møde, tal 
om, hvad der fungerer i samarbejdet, og hvad der skal 
bedres. 

Kommunikation
“At holde den gode tone” har de sidste fem år 
været en prioritet i samarbejdet mellem sø og land, 
men kommunikationen skal rumme mere end det. 
Relationen er nu præget af ordregivning og en 
skævvredet magtbalance, derfor handler det ikke 
blot om at holde den gode tone og lave hyggeopkald, 
det handler om den grundlæggende respekt og tillid 
mellem sø og land. Derfor kan skibsbesøg, hvor de 
mere komplicerede emner introduceres og diskuteres, 
foreslås. De søfarende, der oplever et godt samarbejde 
mellem sø og land, oplever samtidig at rederiet lytter 
til dem, og at den moderne teknologi fører til en bedre 
sparring og hurtig og fleksibel kontakt, der går begge 
veje.  

Tillid
Micromanagement og dokumentering præger 
tillidsrelationen mellem sø og land. Al forskning på 
området understreger, hvordan micromanagement 
og mistillid kan hæmme arbejdsglæden. Derfor 
anbefales det, at rederiet så vidt muligt forsøger at 
minimere kravet om dokumentation. Herudover burde 
rederierne rekruttere og træne søfarende på en måde, 
der tillader dem at vise langt større tillid til deres 
vurdering og deres evner. Organisationerne burde 
således bestræbe sig på at skabe et arbejdsmiljø, der 
fordrer tillidsfuld udveksling af informationer omkring 
skibsoperationer, begrænsninger og restriktioner 
samt aktiviteter.  Ydermere burde rederierne udøve 
større transparens og gøre, hvad de siger, og 
holde, hvad de lover. Kommunikationen bør være 
ærlig, direkte og tillidsfuld. Der en positiv relation 
mellem medarbejdertillid, finansiel performance, 
medarbejderproduktivitet samt service eller 
produktkvalitet. Man bør derfor i Det Blå Danmark 
værne om den tillid, der er mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager, da tillid og inddragelse øger kvalitet, 
effektivitet, videndelingen og en innovativ tankegang.

Anerkendelse og ros
At skabe en sikker skibsoperation er en opgave, som sø 
og land skal løse sammen, og det er derfor afgørende, 
at begge parter har forståelse for, anerkender 
og respekterer hinandens faglighed. Tilstrækkelig 
information og en bedre forståelse er således 
afgørende for at skabe engagement, så de søfarende 
kan tage ansvar og føle sig set og anerkendt.

Centralisering og decentralisering
Beslutningsprocessen er centraliseret på land, og 
rederierne burde igangsætte tiltag, der stoppede 

denne centralisering således, at der kunne komme 
større fokus på at træffe de rette beslutninger i den 
kontekst, hvori de sker. Micromanagement og mistillid 
driver ansvaret væk fra de søfarende. De søfarende 
mangler ejerskab over de procedurer og regler, der 
påvirker dem. Kunne man give de søfarende mere 
ansvar over, og medbestemmelse i,  de lokale forhold, 
kunne det føre til mere ejerskab. Det burde være 
muligt at give mere ansvar til mandskabet igennem 
øget dialog.  

Den agile organisation
Rederierne har brug for at være langt mere   fleksible 
således, at de kan ændre sig med de omskiftelige 
vilkår.

Beyond compliance
Der er et skel mellem praksis og procedure, og 
mængden af procedurer og administrativt arbejde 
fører ikke til en sikrere skibsoperation. Første skridt i 
den rigtige retning er at anerkende det, de søfarende 
siger, og ikke blot afvise dem som gammeldags eller 
ignorante. Hverdagen til søs skal ikke sættes efter 
laveste fællesnævner eller blot være “in compliance” 
med gældende regler, det skal være mere end det. 

Konkurrenceræset mod bunden
Kvalitetssøfart eller laveste fællesnævner? Det er 
afgørende  at finde den optimale udnyttelse af de 
gode ressourcer, vi har til rådighed. Danske søfarende 
har lange og gode uddannelser. De lever i et samfund, 
der uddanner dem med kritisk sans, stor tillid,  og til 
at være gode demokratiske ledere. Dette skal på 
dagsordenen igen. Herudover bør der være fokus på,  
om sø og land har fælles mål og mission. Nye smarte 
KPI’er kunne sættes op, hvor de søfarende fik den 

fornødne information om skibsdriften, således at de 
kunne tage ansvar og leve op til den rolle, de bliver 
givet. Det bør overvejes, om de rette KPI’er er opsat for 
landpersonalet, eller om de genererer uønsket adfærd. 

Digitalisering
Igennem digitalisering indsamler rederierne enorme 
mængder information og data. Disse data skal bruges 
på den optimale måde. De forskellige afdelinger 
af rederiet skal transparent arbejde sammen med 
hinanden og ikke som selvstændige enheder. Data 
skal bruges og deles, og HR skal indgå i den strategiske 
beslutningsproces. 

Slutbrugeren i fokus
Et ”nede fra og op” perspektiv bør antages således, 
at det er medarbejderne og kunderne, der er i fokus. 
Inddrag og engager dem i organisationen og skab 
medejerskab.
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1 Introduktion



“Alt for mange i land mangler maritim 
erfaring - der hersker i mange rederier 
en konfliktskyhed og en cover my ass 

politik, som skaber mistillid frem for lyst til 
samarbejde.”

– 45-49 årig søfarende

Denne rapport, er Lederne Søfarts bidrag til debatten om det gode arbejds-
miljø til søs. Visionen med undersøgelsen er at give beslutningstagerne i 
Det Blå Danmark et bedre grundlag for at identificere hvor forbedringer vil 
give de bedste resulater. Samtidig er målet at fremhæve de gode historier 
således, at rederierne kan lære af hinanden i bestræbelserne på at fremme 
trivsel, sikkerhed og effektivitet i Det Blå Danmark

Hypotesen i undersøgelsen er, at mange forhold til søs, herunder det 
psykiske arbejdsmiljø, påvirkes af relationen mellem medarbejderne i 
rederiorganisationen på land og de søfarende om bord på skibet. Når 
begrebet “relation” bruges i rapporten, er det med fokus på samarbejde, 
magtbalancen, tilliden og ledelsesfordelingen mellem sø og land. Relationen 
mellem sø og land er således fremhævet som hovedfokus i rapporten, fordi 
den har stor betydning for sikkerhedskulturen, fastholdelse og rekruttering af 
medarbejdere, konflikthåndtering og effektivitet. 

Flere søfarende går i land efter få år til søs samtidig med, at branchen har 
brug for dygtige, danske officerer. Hvad er årsagen til tendensen? Hvorfor kan 
de unge ikke fastholdes i jobbet til søs? Hvad er det for arbejdsforhold, Det 
Blå Danmark har på land, som ikke er at finde på skibene? Det er efterhånden 
en anerkendt realitet, at store dele af beslutningsprocessen er centraliseret 
på rederikontorerne, alt imens skibsførerne stadig har et stort juridisk 
ansvar, hvorfor relationen mellem de to bliver altafgørende. Den mindskede 
indflydelse påvirker de søfarendes motivation, der ofte er knyttet op omkring 
evnen til at tænke selv og udføre en kreativ problemløsningsproces. Noget, 
der står i klar kontrast til det arbejdsliv, de fleste oplever efter få år til søs, 
hvor arbejdet er mere rutinepræget og automatiseret. De danske rederier 
og deres søfarende er under et enormt pres fra international konkurrence, 
lovgivning og regulering, mens skibene bliver større og mandskaberne 
mindre. Hvordan kan et fortsat fokus på kvalitetssøfart sikres i Det Blå 
Danmark også for fremtiden? De danske rederier konkurrerer i en foranderlig 
verden, og de gamle klassiske bureaukratiske organisationer, baseret på 
overvågning, kontrol og procedure, må ændre sig for at følge med tiden. For 
at konkurrere under de forhold, må fokus på tillidsrealtionen mellem sø og 
land forstærkes.       

Forord
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Håndtering af data og 
udarbejdelse af rapport.

Opfølgende telefon-interviews 
med 50 respondenter.

Distribution af spørgeskema til en udvalgt 
medlemsskare på 2.899. 1113 respondenter 
gennemføre hele spørgeskemaet. 
Svarprocent: 38%. 

Udarbejdelse af det kvantitative spørgeskema 
“Fremtiden for Dansk søfart” med afsæt i danske 
undersøgelser og international forskning.

Fase 2
September - Oktober

Fase 1
August - September

Fase 3
September - Januar

Fase 4
Januar - Maj

Problemformulering
Undersøgelsen blev igangsat hos Lederne Søfart af cand.merc.(psyk.) 
Nanna Thit og er afviklet i fire faser fra august 2018 til maj 2019. Formålet er 
at undersøge problemfeltet omkring arbejdslivet til søs samt samarbejdet 
mellem sø og land ud fra problemformuleringen:

Med udgangspunkt i etableret viden på området omkring tillid i 
medarbejder-leder relationen og med særlig fokus på skibsledelserne 
i danske skibe og rederiernes landorganisationer  vil undersøgelsen 
afdække følgende områder: Hvordan samarbejdet mellem de 
nævnte enheder fungerer. Hvordan kvaliteten af samarbejdet 
påvirker erhvervets effektivitet og erhvervets evne til at rekruttere 
og fastholde dygtige, danske skibsofficerer med henblik på at 
identificere indsatsområder, der kan forbedre samarbejdet mellem 
skibsledelserne og rederiernes landorganisationer.
Undersøgelsen er gennemført som 
en forundersøgelse til et større 
projekt. Den beror på en pragmatisk 
videnskabelig tilgang og læner 
sig op ad en fænomenologisk 
sandhedsteori. Rapporten er ikke et 
endeligt resultat, den er en invitation 
til videre dialog. Vi mener dog, 
at rapporten giver et retvisende 
billede af en problemstilling, der 
fylder mere og mere i erhvervet, og 
som ikke bør ignoreres. 

Del- og hovedkonklusionerne i 
rapporten bakkes op af al forskning 
på feltet, og resultaterne er løbende 
blevet fremlagt for eksperter og 
medlemmer for at vurdere deres 
gyldighed. Konklusionen på det 
største engelske forskningsprojekt 
om relationen mellem sø og land 
fra Cardiff universitetet lød i 2016 
således: “In large part the effective 
operation of a modern vessel 
is determined by the quality of 
the relationship between shore 
side personnel and sea staff”1. 
Flere rederier har de seneste 
par år igangsat tiltag, der kan 
vende strømmen og skabe et 
solidt fundmanet for det gode 
samarbejde mellem sø og land 
– noget, der kan anses som et 
afgørende skridt i den rigtige retning. 
Den videre færd bør inkludere et 
større studie af problemstillingen 
og dens underemner bl.a. 
nogle af de interessante fund, 
der er fremhævet i del 3, samt 
anbefalingerne. 

Vi vil gerne takke de mange, der tog 
sig tid til at besvare det omfattende 
spørgeskema. Der skal endvidere 
lyde en dybtfølt tak til alle, der 
stillede op til interviews, deltog på 

medlemsmøder og gav feedback. 
Det har alt sammen bidraget til 
denne rapports udformning og til 
en dybere forståelse af erhvervet 
og udfordringerne. I processen 
blev det tydeligt, at det er en 
problemstilling, der betyder uhyre 
meget for folk i Det Blå Danmark, 
både dem der arbejder til søs og 
på land. Det er med dem i tankerne, 
at vi ønsker at sætte fokus på 
dette vigtige emne omkring et 
tillidsfuldt samarbejde i et stærkt 
og fremtidssikret Blåt Danmark. 

 “Det er en rigtig spændende 
undersøgelse, I har at sat i gang, 

især mens der stadig er noget, der 
hedder dansk søfart og danske 

søfarende. Kan man få den historie 
til at vare lidt længere, så synes 
jeg, at vi skal kæmpe for det, og 

det synes jeg, du gør med den her 
undersøgelse.”

– 40-44 årig søfarende
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Undersøgelsen tager udgangspunkt i en pragmatisk videnskabelse og læner sig 
op ad en fænomenologisk sandhedsteori2. Ved at inkludere medarbejdere, der 
er ansat i rederiet på land, myndigheder, havneansatte, lodser og søfarendes 
perspektiver på fænomenerne har vi fået et relativt nuanceret billede af, 
hvordan relationen mellem sø og land opfattes. Undersøgelsen er afgrænset 
til Lederne Søfarts medlemmer, hvorfor et større indblik i myndighedernes og 
rederiernes perspektiver ville være gavnligt. Det er således anbefalingen herfra, 
at erhvervet bør igangsætte en større undersøgelse af relationen mellem sø og 
land, og dennes konsekvenser for et stærkt Blåt Danmark. Med det sagt vil vi 
dog fremhæve, at nærværende undersøgelse er en af de mest omfattende på 
sit felt, og at dens resultater er i overensstemmelse med forskning på området3. 
Resultaterne fra undersøgelsen er løbende blevet forelagt eksperter i industrien, 
herunder søfarende, myndighederne, landansatte i et rederi og forskere, for 
netop at verificere den virkelighed, der fremstod. Det kan derfor konkluderes, at 
resultaterne er repræsentative for gruppen, dvs. danske officerer.

Baggrund og teori 
Undersøgelsens formål var at afdække relationen 
mellem sø og land og dennes mulige forbedringer. 
Til at undersøge dette problemfelt blev cand.merc.
(psyk.) Nanna Thit ansat grundet hendes interesse i 
samarbejdet mellem sø og land, det gode sømandskab 
og det norske Projekt Skib fra 1970’erne.

Som en del af spørgeskemaet er spørgsmål 
vedrørende seks psykologiske jobkrav inkluderet som 
et pejlemærke for det psykologiske arbejdsmiljø. 
Yderligere temaer, der er inkluderet i spørgeskemaet, 
omhandler respondenternes tanker om fremtiden 
for dansk søfart, autonomi og digitalisering, det 
fysiske arbejdsmiljø, branchens forandring, ledelse, 
multikulturelle forhold og ansvarsfordeling. Disse er 
medtaget for at undersøge relationen mellem de 
underliggende temaer og  hovedproblemstillingen. I 
forholdet mellem sø og land, og mellem medarbejder 
og leder, er der antageligvis nogle dynamikker, 
der skal fungere. Her peger forskningen ofte på 
tillid som bærende for den gode relation mellem 
medarbejder og leder4. Herudover er mening i 
arbejdet afgørende, og en følelse af motivation og 
arbejdsglæde. Disse perspektiver er medtaget i 
vores forståelse af det gode arbejdsmiljø til søs. Det 
er afgørende at fremhæve, at hos dem, der oplever 
deres hverdag som meningsløs og relationen til land 
som mindre tillidsfuld, hos dem skaber det irritation, 
faldende arbejdsglæde og demotivation5. Det bør 
understreges, at arbejdsmiljøet til søs, har en anden 
karakter end mange arbejdspladser på land, hvorfor 
det bliver afgørende at forstå branchens særegne 
træk. Fatigue, ensomhed, isolation, kommunikation, 
sikkerhed og motivation er alle yderst relevante emner 
inden for det maritime arbejdsliv og forskning6. Hertil 
kan samarbejdet mellem sø og land tilføres som en 
essentiel del af den sikre skibsoperation i en tid, hvor 
det psykiske arbejdsmiljø kommer mere og mere i 
fokus. 

Repræsentativitet
Undersøgelsen er afgrænset til Lederne Søfarts 
medlemmer. Størstedelen af de adspurgte er 
officerer i Det Blå Danmark, og svarene bærer derfor 
naturligt præg heraf. Dette aspekt er afgørende for 
problemstillingen omkring samarbejdet mellem sø og 
land, da det primært er mellem top fire om bord og 
rederikontoret, at der er et samarbejde og en daglig 
kontakt. Der skal i tolkningen af data tages højde for, 
at besvarelsernes fordeling på stamdata, herunder 
skibstyper og arbejdsområde, ikke stemmer overens 
med fordelingen i Søfartsstyrelsens registerdata, 
da Lederne Søfarts medlemsbase har et overtal af 
danske officerer, og resultaterne fra undersøgelsen 
er således primært repræsentativt for denne gruppe. 
Telefoninterviewene er pragmatisk udført med 
respondenter der indvilligede i at vi måtte kontakte 
dem. Interviewperioden strakte sig parallelt med 
spørgeskemaundersøgelsen således, at der var 
tid at løbe på i forhold til orlov og udmønstring. Der 
er 7.635 danske søfarende ansat i dansk søfart (Alle 
stillingsbetegnelser)7. Lederne Søfart har ca. 2.899 
aktive medlemmer, dvs. 38 % af de danske søfarende 
er organiseret hos Lederne Søfart. Undersøgelsen er 
distribueret online til en gruppe på 2.899 personer 
af Lederne Søfarts medlemmer. 1113 respondenter 
gennemførte spørgeskemaet, hvilket giver en 
svarprocent på 38 % af Lederne Søfarts medlemmer og 
15 % af de danske søfarende (Alle stillingsbetegnelser). 

Databehandling & metode
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Undersøgelsen er afviklet i fire faser fra august 2018 til maj 2019: 
Udarbejdelse af spørgeskema, distribution af spørgeskema, opfølgende 
interviews og udarbejdelse af rapport. 

I fase to blev det kvantitative spørgeskema 
distribueret til en udvalgt gruppe på 2.899 af 
organisationens medlemmer, hvoraf 1013 gennemførte 
spørgeskemaundersøgelsen. Det giver en svarprocent 
på ca. 38 %. Spørgeskemaet inkluderer i alt 10-120 
spørgsmål og var struktureret efter ni undertemaer, 
med 3-10 spørgsmål under hvert tema. Udover 
stamdata og de lukkede spørgsmål var der fem 
åbne spørgsmål. Respondenterne blev i starten af 
spørgeskemaet opdelt i 7 kategorier: Til søs, i offshore, 
som lods, i en landstilling, jeg er studerende, jeg er ledig 
og jeg er pensionist. Dette fordelte respondenterne ud i 
underkategorier, som fik forskellige spørgsmål alt efter, 
hvilken gruppe de kategoriserede sig selv som. Dette 
er gjort for at sammenligne nogle problemstillinger på 
tværs samt for at få den specifikke viden og erfaring fra 
dem, der arbejder i netop en konkret kontekst. Generelt 
kan det dog siges, at Ledernes Søfarts medlemmer 
på mange måder repræsenterer de søfarendes 
vinkel, idet de fleste har sejlet og derved kan huske 
forholdene til søs. Det samlede antal besvarelser 
varierer fra spørgsmål til spørgsmål, der vil blive gjort 
opmærksom på det samlede antal respondenter 
under hvert tema.

Spørgeskemaet bestod af to typer af lukkede 
skalaspørgsmål: Meget enig, enig, hverken/eller, 
uenig, meget uenig, ved ikke og to numeriske 
kategoriseringer: en, hvor 5 var det højeste, og 1 var 
det laveste: 5, 4, 3, 2, 1, og en, hvor 3 repræsenterede 
høj enighed, og -3 repræsenterede lav enighed: -3, -2, 
-1, 0, 1, 2, 3. Ved det numeriske skalaspørgsmål 1 til 5 
repræsenterer 3 midtpunktet, mens 0 repræsenterede 
midtpunktet i det numeriske skalaspørgsmål 3 til -3. 
Grundlæggende kan det siges, at et gennemsnit på 
3 kan kategoriseres som acceptabelt, mens 4 og 5 
repræsenterer enighed/tilfredshed med udsagnet, 
et gennemsnit på 4 eller derover repræsenterer 
således et godt/stort gennemsnit. Herudover bestod 
spørgeskemaundersøgelsen af fem åbne spørgsmål, 
der alle er blevet kodet og kategoriseret. De åbne 
besvarelser er kodet i Nvivo, et datasorteringsværktøj, 
og vises i “ordskyer eller mindmaps” under de 
gældende emner.

Første fase af undersøgelsen, bestod i at udarbejde 
fundamentet for spørgeskemaet. Feltet omkring 
arbejdslivet til søs og samarbejdet mellem sø og 
land blev afdækket. Et udvalg af begreber og teorier 
dannede baggrund for spørgeskemaet ”Fremtiden 
for Dansk Søfart”. Spørgeskemaet blev udformet med 
afsæt i danske undersøgelser samt international 
forskning og bygger dermed ovenpå allerede 
eksisterende viden.

I fase 3 blev der foretaget 50 semistrukturerede 
telefoninterviews med afsæt i respondenternes 
besvarelser8. I et semistruktureret interview er kun 
nogle spørgsmål bestemt på forhånd, det giver plads 
til at følge op på interessante emner, der dukker op 
i interviewsituationen. De opfølgende interviews er 
blevet benyttet som opklarende og som uddybende. 
De har givet dybde i undersøgelsen og bidraget 
til forståelsen af problemstillingen. Derfor har 
undersøgelsen også udviklet sig, fordi der løbende 
kom ny viden til, som blev inkluderet og medtaget 
undervejs. Udvælgelsen af respondenter til interviews 
er sket med afsæt i ønsket om at forstå, hvad de 
yngre søfarendes holdninger er til fremtiden for dansk 
søfart samt de landansatte i et rederis perspektiv på 
samarbejdet mellem sø og land. Der er pragmatisk 
udvalgt mellem de respondenter, der gav deres 
samtykke til, at vi måtte kontakte dem med opfølgende 
spørgsmål. Der er samlet 23 timers optaget interview, 
som er transskriberet og kodet i Nvivo. Kodningen 
er gjort ud fra en begrebsnær kodning, hvorefter 
koderne er kategoriseret i undergrupperinger9. De 50 
opfølgende interviews strækker sig tidsmæssigt fra 10 
min. til 70 min. Med en gennemsnitstid på 27 min.

I undersøgelsens fjerde fase, blev det store kvantitative 
og kvalitative datasæt håndteret og fortolket. Det 
statistiske materiale fra spørgeskemaet er primært 
brugt til at se tendenser og som udgangspunkt til de 
kvalitative interviews. Rapporten er bygget op omkring 
de ni hovedtemaer i spørgeskemaet. Modeller, 
resultater og citater i rapporten er pragmatisk 
udvalgt for at kunne besvare problemformuleringen. 
Undersøgelsen er afviklet anonymt og i henhold til 
gældende GDPR regler. Det er et ømtåleligt emne, og 
respondenternes svar er håndteret med den største 
forsigtighed både i citeringen og i modellerne. Alle 
spørgsmål og besvarelser fra undersøgelsen er 
således ikke gengivet i denne rapport. Resultaterne 
holdes op mod state of the art på området, og 
rapporten er gennemlæst og godkendt af Lederne 
Søfarts bestyrelse. Det var utroligt givende at lave de 
opfølgende interviews, da mange ting kan stå uvist hen i 
et spørgeskemagenereret datasæt. Herudover virkede 
det som om, at interviewsituationen gav medlemmerne
et rum, hvori de følte sig hørt og set i en problem-
stilling, der fylder meget i deres hverdag.

Undersøgelsens fire faser
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Stamdata
Respondenterne blev bedt om at oplyse en lang række stamdata i 
starten af spørgeskemaet til brug ved sammenhold mellem forskellige 
aspekter ved de søfarende selv og deres job.
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Ud fra ovenstående information er det muligt at 
analysere mange forskellige sammenhænge på 
tværs af stamdata og resultater. Det er klart, at denne 
rapport ikke kan indeholde alle muligheder. Den er 
derfor afgrænset til at fokusere på en række af de 
centrale temaer sammenholdt med, om respondenten 
arbejder på land eller til søs. Undersøgelsen 
repræsenterer Lederne Søfarts medlemsskare, 
dvs. primært de søfarende (65 %). I udarbejdelsen 
af modellerne i rapporten har vi sammenlagt de 
respondenter, der har angivet sig selv som arbejdende 
“til søs”, med dem, der har angivet sig selv som 

arbejdende i “i offshore” (9 %) samt de studerende (4 
%) og i nogle sammenhæng e lodserne (7 %), det giver 
tilsammen 85 %. Dette er gjort, fordi denne gruppe i 
mange henseender svarede det samme og var enige 
i problematikkerne. Når svarene fra “sø” og “land” i 
rapporten således sættes op imod hinanden, er der 
tale om en klar overvægt af søfarende. Dette er et 
naturligt resultat af Lederne Søfarts medlemsbase, et 
forhold, der er forsøgt kompenseret for ved at foretage 
18 interviews med medlemmer ansat i et rederi for 
netop at få deres perspektiver klart frem.
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Som en introduktion til denne rapports resultater vil der her blive 
beskrevet tre opdigtede fortællinger, der symboliserer typiske 
holdninger hos: Den erfarne søfarende, den unge landansatte i et 
rederi og den unge søfarende. Fortællingerne tager udgangspunkt 
i resultaterne fra undersøgelsen og er skabt for at opsummere og 
sætte besvarelserne ind i en mere personlig sammenhæng. 

Den erfarne søfarende
I undersøgelsen er der 736 respondenter i alders-
gruppen 40-64 år. Den opdigtede arketype, “Jørgen”, er 
50 år og kaptajn i et større dansk rederi i handelsflåden. 
Jørgen er stolt af sit fag, og hans tanker om det gode 
sømandskab baserer sig på en mesterlære præget 
opdragelse i erhvervet: 

“For mig har det med min opdragelse at gøre i 
danske skibe med danske søfolk. Jeg har lært at 
være rettidig, stå ved mine meninger, opføre mig 
ordentligt... Men allervigtigst at være årvågen og 
ikke lade stå til. Jeg kontrollerer hellere en ekstra 

gang, end jeg stoler på mig selv. Det har i høj grad 
også at gøre med min grundviden om sømandskab. 

Den er godt funderet i min uddannelse og i min 
opvækst som kadet, matros, junior styrmand og 

senere senior og nu chef på en enhed. Den linje, der 
er i min opdragelse/karriere, er det væsentligste, 

der mangler i de søfolk, der ikke udviser godt 
sømandskab.” 

- 40-44 årig søfarende

Jørgen har sejlet siden 1980’erne, og han kan ikke lade 
være med at sammenligne “de gode gamle dage” 
med forholdene nu. De dage, Jørgen taler om, er tiden 
inden finanskrisen i 2008. Dengang følte de søfarende 
i højere grad, at rederiet prioriterede og anerkendte 
dem, ligesom alt ikke var sat efter laveste fællesnævner 
og en “cover my ass” tilgang. Det var samtidig en tid, 
hvor der var flere danskere til søs, og det savner Jørgen. 
Han føler sig isoleret og ensom, fordi det sociale miljø 
om bord har ændret sig markant – både på grund 
af moderne teknologi, men også de kulturforskelle 
han møder i et multinationalt mandskab. Jørgen og 
hans jævnaldrende kolleger er godt klar over, at de 
helt gamle dage i 1970’erne og 1980’erne måske var 
lidt for “cowboy-agtige”. Øget fokus på sikkerhed og 
moderne teknologi er derfor fint, men de sidste 10 
år har det taget overhånd. Især når det kombineres 
med micromanagement, den administrative byrde og 
topstyring fra rederiets side. Det er her, Jørgen føler sig 
misforstået og umyndiggjort i udviklingen.

“Der sidder en indisk Fleet Superintendent ude i 
Mumbai og fortæller mig dagen lang, hvorledes 

jeg skal sejle mit skib. Alt er målt og vejet i et KPI-
system. En organiseret anklage-kultur. Der bliver 
ALDRIG fokuseret på de positive resultater - ALTID 

de negative resultater. Et totalt overvåget system.” 
– 55-59 årig søfarende

Jørgen har i løbet af årene kæmpet for forskellige 
sager, sagt fra over for tredjeparter og rederikontoret, 
som forskellige forpligtelser foreskriver, at han skal. 
Men han har oplevet, at han igen og igen er blevet 
mødt med modstand, og at konsekvensen for at sige 
sin mening er, at man mister sin bonus og må en tur 
ind på “bedetæppet”. Jørgen gider ikke rigtig mere, 
han har accepteret tingenes tilstand og får som sådan 
hverdagen til at fungere. Han er glad for den flade 
organisation, de har ude på skibet, og kan se, at hans 
udenlandske kollegaer også nyder godt af den tilgang, 
men skal man i kontakt med landorganisationen, er 
det en tung og bureaukratisk proces. Jørgen har været 
i flere forskellige rederier og har set forskellige forhold. 
Hans oplevelse er, at forholdene varierer meget fra 
udmønstring til udmønstring, fordi mandskabets 
sammensætning og hans eget engagement har så 
stor indflydelse på stemningen om bord. Endvidere 
er hans forhold til dem på land også bestemt af 
den enkelte person. Jørgen synes, at nogle af dem 
derinde, har en god forståelse af hans hverdag, mens 
det hos andre kan føles som om , de tror,  det er et 
computerspil, de sidder med i deres vigtige excel-ark. 

“Manglende respekt og tillid til, at besætningerne 
faktisk kan løse opgaverne om bord på en 
god måde. Derfor detailstyring, kontrol og 

overadministration.”
 – 65-69 årig søfarende

Når Jørgen taler med sine kolleger, der er kaptajner i de 
større danske færgerederier eller i de mindre rederier, 
er historien en lidt anden. De oplever en større grad af 
medbestemmelse og respekt i deres hverdag, og de 
er generelt godt tilfredse med deres samarbejde og 
sparring mellem sø og land.

Tre arketypiske personaer

2524



Den unge landansatte i et rederi
Der er 46 respondenter i undersøgelsen, der har 
angivet, at de er ansat i en rederistilling, oftest som 
vessel manager, super intendent eller DP, HQSE, ISM og 
SMS- ansvarlig i både de større og de mindre danske 
rederier. Arketypen “Kasper” er 30 år og arbejder som 
vessel manager i et mindre dansk rederi. Han har en 
god forståelse for de søfarendes hverdag, da han selv 
har sejlet fem år til søs. Generelt forsøger Kasper og 
hans kollegaer, der arbejder med HQSE, ISM, SMS og 
sikkerhed, at mindske den administrative byrde for 
de søfarende, da de selv kan huske, hvor bøvlet den 
del af arbejdet kunne være. På trods af Kaspers gode 
forståelse af livet til søs er hans hverdag nu domineret 
af helt andre deadlines, key point indicators (KPI’er) 
og krav fra chartere og andre afdelinger i rederiet. 
Det skaber en helt anden dynamik og hverdag, end 
han var vant til som søfarende. Generelt arbejder 
han ofte med en klynge af 4-5 skibe, hvilket giver et 
mere overordnet og helhedsorienteret billede, som, 
han oplever, tit strider mod de enkelte søfarendes 
oplevelse lokalt på deres skib.

”Vi kunne sætte nogle smartere KPI’er op om 
skibsdrift, men det har man ikke fantasi til, og i min 
verden er man nødt til at få skibet til at være langt 
mere selvkørende, end det er i dag, for det hjælper 
ikke at sidde i land og tage alle beslutningerne. Nu 

sidder jeg selv i land som technical super intendent 
og har i princippet ansvar for skibet – bare på en 

borerig, der er noget mere kompliceret end et skib, 
men hvis ikke jeg har riggen med, og de ikke får 
ansvar, så ville jeg jo begrave mig selv i arbejde 
og fjerne lysten fra dem derude. Så det betyder 

noget, at folk både er økonomisk ansvarlige og KPI-
ansvarlige. Hvis ikke, de er det, så mister de til sidst 

energien til det, de gerne vil arbejde for.”
- 35-39 årig landansat i et rederi

Kasper har valgt at gå i land på grund af ønsket om en 
ny karrierevej og nye faglige udfordringer, og fordi han 
syntes, at livet til søs blev for rutinepræget og ensomt. 
Spørger man Kasper, hvad nye faglige udfordringer 
betyder, mener han, at Det Blå Danmark er et enormt 
spændende arbejdsfelt, men at fleksibiliteten og 
beslutningerne er rykket på land. Flere af hans 
kollegaer på de mindre rederier er kvinder, der har 
valgt en karriere på land for at få det til at hænge 
sammen med familie og børn. Da Kasper selv har 
sejlet, ved han, at en af de spændende ting ved jobbet 
er den kreative problemløsning og de svære valg, der 
skal træffes hurtigt, for at få tingene til at fungere til 
søs.  Han er glad for at være i et rederi, hvor han får 
lov til at give lidt af det ansvar tilbage til de søfarende: 

“Vi taler meget om det at være en sparringspartner, 
og det handler jo om, at man er ligesindede 

mennesker, der har en udveksling af ideer, og 
så har du nogle mennesker ude ombord i skibet, 

der i sidste ende træffer beslutningerne, eller 
rettere burde være dem, der i sidste ende træffer 

beslutningerne. Jeg er ligeglad med e-mail og 
videokonference, for når ting går galt, og noget 

bare skal udføres, så er der altså meget få ting, der 
kan erstatte det at være på stedet og rent faktisk 

have erfaring på den operationelle side, trække på 
erfaring, hjælpe og give information, hvis de har 

brug for råd. Det med at være sparringspartnere er 
gået hen til at blive noget andet, det er ikke den der 

udveksling og støtte til hinanden.”
– 55-59 årig landansat i et rederi

Kasper oplever, at hans kollegaer, der selv har sejlet, 
har en god forståelse for de søfarendes perspektiv, 
mens de af hans kollegaer med andre uddannelser og 
uden sejlerfaring har sværere ved at forstå hverdagen 
til søs. 
Til gengæld mener Kasper, at de bruger deres 
kommercielle kompetencer rigtig godt, og at det kan 
være værdifuldt at få folk udefra ind i rederierne, så 
det hele ikke bliver så snæversynet og gammeldags. 
Nogle af Kaspers kollegaer har hurtigt glemt, hvordan 
det var til søs, og efter hans mening har nogle af dem 
antaget en lidt arrogant holdning til de søfarende:

”Jeg mener, at førerløse skibe er en god ide, det er 
jo et pengebesparende initiativ alt andet lige, hvis 

du fjerner mennesker fra en proces, så får du en 
mere stabil og fleksibel proces.” 
– 30-34 årig landansat i et rederi

Kaspers ældre kollegaer i rederiet, der selv har sejlet 
i mere end 10 år, mener, at der mangler erfaring og 
kompetencer hos de nye unge, der kommer ind i 
rederierne:

“Landfolkene må meget gerne have noget med 
sig i kufferten, når de kommer, andet end deres 

eksamensbevis, for selvfølgelig er det af stor værdi, 
men jeg mener, at for mange rederiorganisationer 

har for positivt syn på, hvad man kan få kontor-
søfolk til at styre og forstå og vejlede omkring. Jeg 
blev selv ansat som ung, og så skulle jeg sidde der 

og vejlede kaptajner i svære krisesituationer, og 
det forekom mig latterligt. Det var også et ekstremt 
pres at lægge på mig som første styrmand, at jeg 

skulle vejlede kaptajner, inspicere deres gøren 
og laden, det var jo ikke tilstrækkeligt til at være 

sparringspartner der.” 
– 55-59 årig landansat i et rederi

Den yngre søfarende
Der er 229 respondenter i undersøgelsen, der er under 
34 år. De kan opdeles mellem dem med under to års 
sejlefaring og dem med mere end to års sejlerfaring. 
Den første arketype ”Jonas” og hans medstuderende 
er generelt meget glade for deres uddannelser på 
de maritime uddannelsesinstitutioner. Jonas har fået 
praktikkontrakter hos et af de større danske rederier, 
og han har været ude i sin første praktikperiode. 
Her oplevede han store internationale forhold på 
nybyggede skibe med et multinationalt mandskab. 
Jonas oplevede dog samtidigt, at der var stor forskel 
på, hvad han havde lært på uddannelsen, og hvad de 
reelle arbejdsopgaver bestod i til søs, ligesom hans 
rederi er ret komplekst og tungt i forhold til fleksibilitet 
og procedurer. 

“Jeg tænker ikke, min fremtid kan foregå på 
langfart. Der er stigende mistillid fra rederiets 

side til os søfarende, hvilket afspejler sig i en fjern 
detailstyring fra mennesker, som ikke kender 

til virkeligheden. I stedet for enkle instrukser og 
politikker, skal man igennem en større roman for at 

løse en simpel opgave.”
– 20-24 årig søfarende 

Når han taler med hans veninde, Lærke, der er 
studerende på en af de andre uddannelsesinstitutioner, 
fortæller hun om sine gode erfaringer i de mindre 
danske rederier, hvor der er meget kortere fra skib til 
land. De gør meget for, at trivslen om bord er i top, 
og selvom rederiet på land vokser, kan hun stadig 
svinge forbi, når hun afmønstrer. Dette giver Lærke og 
Jonas forskellige syn på livet til søs og deres tanker 
om fremtiden. Jonas er optaget af, hvornår han har 
erfaring nok til at gå i land for at få et job i Det Blå 
Danmark. Udsigten til at sejle som kaptajn i 20 år tiltaler 
ham ikke. Han ser det mere som en karrierevej rundt i 
industrien, mens Lærke mener, at et langt liv til søs er 
hendes rette hylde, selvom hun nok må gå i land, når 
hun skal have børn. 

Jonas har det fint med det multinationale mandskab. 
Han har ikke oplevet andet og ser det som en 
spændende udfordring at håndtere de forskellige 
kulturer. Det kan selvfølgelig være vanskeligt i nogle 
situationer, især med at forstå hinanden sprogligt, 
men også fordi de har en anden kultur med et andet 
forhold til autoriteter, ledelse og hierarki. Jonas føler 
godt, han kan være sig selv om bord, og han taler 
åbent om sine problemer, men han kan godt mærke, 
at man skal gøre sig socialt umage, at der er et kodeks, 
man skal opretholde. Heldigvis har han haft en god 
kaptajn på hans sidste udmønstring, en, der har tid til 
ham, og som interesserer sig for hans læring.

Den anden arketype, ”Kristoffer”, er 32 år og har sejlet i 
5 år for forskellige rederier i den danske handelsflåde. 
Kristoffer er førstestyrmand og observerer hver dag, 
hvilke kår man skal håndtere som skibsfører. Han 
synes, det er demotiverende at se, hvor karrierevejen 
fører hen. 

“For mange ansvarsområder forsvinder fra broen 
og gives til den tekniske afdeling. Der er brug 

for kompetenceudvikling og tilbagekaldelse af 
ansvar.“

– 25-29 årig søfarende 

Kristoffer er faktisk efterhånden den eneste fra sin 
gamle klasse på navigationsskolen, der stadig sejler. 
Den læring, han havde de første år til søs, er stoppet, 
og han ved nu, at forholdene er dårlige i flere rederier 
og på flere skibe. På trods af et svingende arbejdsmiljø 
får Kristoffer hverdagen til at fungere, især fordi han 
er rigtig god til at motivere sig selv, være nysgerrig og 
opsøge nye udfordringer, både hos kollegaer over og 
under ham.

“Føler, det er blevet til “bare et job”, udlever ikke 
rigtigt mine drømme, som da jeg startede.” 

– 25-29 årig søfarende
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2 Hovedresultater



Sejlerfaring og karriereforløbet til søs har altid været 
en afgørende del af søfart10. Tiden til søs er faldende, 
og tanken om at gå i land ligger mange af de danske 
officerer på sinde. Ud af 841 respondenter overvejer 
26 % at gå i land inden for 3 år, 19 % ved det ikke, 
mens 55 % ikke overvejer at gå i land inden for 3 år. 
De bagvedliggende årsager hertil vil blive belyst i 
nærværende afsnit.

Ud af de 150 respondenter der, er gået i land, var 27 % 
af respondenterne skibsførere,  31 % var overstyrmænd, 
19 % førstestyrmænd, og de resterende 23 % var fordelt 
på respondenter, der var enten andenstyrmænd, 
dual officerer, maskinchefer eller kadetter. Som man 
kan se på grafen ved navn “overvejer du at gå i land 
inden for de kommende 3 år?“ nedenfor, er det især de 
30-34 årige, der overvejer at gå i land. Endvidere kan 
det nævnes, at også en stor del af respondenterne 

snart skal på pension (25 %), hvorfor der vil være en 
enorm mangel på arbejdskraft i Det Blå Danmark. 
Fortsætter den tendens, kan det have ikke ubetydelige 
konsekvenser, idet den fornødne viden, fleksibilitet, 
innovationskapacitet og kompetencemasse med 
sejlerfaring mindskes. En ofte gentaget fejlslutning er, 
at organisationer, i deres bestræbelser på at nedsætte 
omkostningerne, bliver ved med at outsource 
produktionen og opsplitte processerne i værdikæden. 
Denne strategi vil på længere sigt føre til, at også 
de videnstunge jobs flyttes med produktionen11. Det 
Blå Danmark kan således blive udhulet indefra og 
mindske sin evne til at konkurrere internationalt. En 
anden konsekvens af, at officererne går tidligere i land, 
er, at der går læring tabt, fordi lærings-linjen brydes, 
inden de når at blive skibsførere12. 
I forskning på feltet, nævnes bureaukratisering og 
regulering, det at være “væk hjemmefra”, ledelsen 

At gå i land “Jeg oplever gode udfordringer om bord. Lysten til at sejle er der 
stadigvæk, selvom rederne gør deres for at fjerne den. Lønnen er 

god. Ferien er god.” 
– 40-44 årig søfarende

“Jeg søgte på land for at få noget mere indflydelse 
på de her systemer, som jeg som søfarende syntes 
var mindst lige så irriterende, som vores søfarende 
i dag synes. Man har væsentligt mere indflydelse 

herinde, mere end man nogensinde kan få på 
skibet.” 

– 30-34 årig landansat i et rederi

af rederiet samt deres HRM strategi som det mest 
demotiverende ved arbejdet. Følgende forhold  angives 
som hovedårsagerne til, at folk overvejer at gå i land13. 
160 af respondenterne i nærværende undersøgelse 
arbejder i land, og 94 % af dem har sejlerfaring. Det 
er primært de respondenter, der er ansat i et job på 
de danske havne, der ikke har sejlerfaring. Spørger 
man respondenterne, der allerede er gået i land, 
hvorfor de gik i land, repræsenterer svarmulighederne 
“Ønske om nye faglige udfordringer” og “som en del 
af en karriereplan” 70 % af respondenternes svar . I de 
efterfølgende interviews med landansatte blev der 
spurgt ind til, hvad deres udsagn mere præcist står 
for:
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“Hvad angår bemanding med danske officerer er 
erhvervet i de seneste 10 år endt i en ond cirkel, 
hvor det afgørende mål om at bemande top 4 
positionerne med danskere først blev droppet 
i slutningen af sidste årti. Som konsekvens er 

fødekæden af maritime kompetencer både til søs 
og i landorganisationerne blevet brudt med ringere 

indtag og fastholdelse af aspiranter til følge, stigende 
mangel på kompetente danske officerer til de 

resterende positioner og vanskeligere rekruttering 
til rederiernes tekniske afdelinger. Følgeeffekterne 

af denne gradvise svækkelse af de danske maritime 
kompetencer i de fleste af rederierne har desuden 
sekundære uheldige følgevirkninger som ringere 

interaktion mellem landorganisation og skibsledelse, 
hvorved både resultater og den gensidige respekt 

forringes. Disse effekter forstærkes, når rederiernes 
kommercielle ledelser samtidig ofte søger kortsigtede 
resultatforbedringer på grundlæggende strukturelle 

problemer (ubalancer i udbud og efterspørgsel) ved at 
skære i den  del af flåden, hvor de resterende danske 
officerer befinder sig. Disse dispositioner skader den 

langsigtede konkurrencekraft, som de danske rederier 
besidder bl.a. på grund af den opbyggede danske 

maritime kompetence til søs. I lyset af ovenstående 
fakta, bør det stå klart, at erhvervet ikke alene evner 

at disponere fornuftigt og langsigtet for så vidt 
angår de danske officerer. På baggrund af den store 

erhvervsstøtte, erhvervet nyder, kan det derfor undre 
at de politiske principaler ikke stiller modkrav til 

erhvervet.”
- Lars Lundegaard, forhenværende skibsfører, teknisk 

direktør og CEO i store danske rederier i Det Blå Danmark.
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Årsager til ikke at gå i land
indenfor 3 år

Årsager til at gå i land
indenfor 3 år

Jeg går snart på pension 

Vil gerne være sammen
med min familie

Træt af at gå glip af
ting derhjemme

Dårlige arbejdsforhold/stress 

Den administrative byrde 

Nye udfordringer

Løn, der ikke følger med 

Lav jobsikkerhed

Jobbet er ikke sjovt længere

Mistillid og ”Cover My Ass”

Alt er dikteret fra kontoret af

Glad for jobbet/mit liv er til søs

Ferieperioderne

Stopper ved pensionsalderen 

Mangler mere erfaring til søs 

God hyre

Kontornusserjobbet i land fra 9-17 
passer mig ikke

Svært ved at se mine 
jobmuligheder i land 

Hvad skulle jeg ellers lave? 

Sejler færge, er allerede i land

Har brugt 5 år på at uddanne mig
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Det kan konkluderes at flere og flere især unge 
overvejer at gå i land efter en kortere årrække til søs. 
Dette kan have stor påvirkning på Det Blå Danmark, 
da sejlerfaring har stor betydning for, om man har 
forståelse for de søfarendes hverdag. Erhvervet står 
med et rekrutteringsproblem, hvor efterspørgelsen på 
officers vil stige markant i fremtiden. De respondenter, 
der arbejder i rederierne, er gået på land for at søge 

“nye faglige udfordringer”, herunder mere indflydelse 
og fleksibilitet. Årsager såsom familie, rutinepræget 
arbejde, stress, det psykiske arbejdsmiljø  og rederiets 
ledelse og HRM strategi, er ligeledes afgørende. En stor 
del af respondenterne er glade for deres arbejde til 
søs, herunder lønnen og ferieperioderne, og ønsker 
ikke at gå i land.

Delkonklusion:
At gå i land

“Jeg sejler, fordi jeg er glad for jobbet. Jeg er 
ikke glad for udviklingen med mere og mere 

dokumentation og indblanding fra landsiden i det 
daglige. Men stort set er jeg glad for mit job.” 

– 60-64 årig søfarende

“Det job, jeg udfører, giver ikke meget mening længere. At 
sejle skibet er jo det mindste af jobbet. Det meste af tiden går 
med en stadig voksende papirgang, near miss rapportering 

(som, hvis bruges som tiltænkt, bare vil medføre endnu mere 
papirarbejde) – systemet virker simpelthen ikke. Der er alt 
for mange afdelinger i land, som skal styre alt for få skibe. 

Det hele er så tungt og tidskrævende. Sikkerhed er blevet en 
handelsvare, og selvom det lyder godt med nul ulykker, så er 
det uopnåeligt – vi er mennesker, og mennesker laver fejl og 

kommer til skade fra tid til anden, sådan er det bare! Efter min 
mening så er der ikke mange søfolk tilbage, som kan finde 

glæden ved at sejle længere. Jobbet er nu bare noget, der skal 
overstås, så vi kan komme hjem til vores familier.“ 

– 35-39 årig søfarende
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 “Som sømand bliver man betragtet som andenrangs-
borger – både af folk i land og ikke mindst af rederen. I 
dag er vi et nødvendigt onde for rederen, og vi vil blive 
skiftet ud med billigere arbejdskraft, så snart rederen 

har mulighed for det.”
 – 50-54 årig søfarende

Faglig
Stolthed

Der er 1.085 respondenter, der har besvaret spørgsmålet 
“Føler du faglig stolthed over dit erhverv?”. 84 % svarer, 
at de er fagligt stolte af deres erhverv, 8 % ved det ikke, 
og 8 % svarer, at de ikke føler faglig stolthed over deres 
erhverv. Ser man på de bagvedliggende grunde for 
den manglende faglige stolthed, handler det primært 
om, at branchen nu er præget af kontrol, procedure 
og topstyring. De søfarende føler sig som marionetter 
og numre i rækken, der hverken bliver anerkendt for 
deres kunnen eller får medbestemmelse i rederiet.

De, der angiver, at de er stolte af deres erhverv, binder 
det op på, at de mener, de er gode til deres arbejde, 
og at danskere generelt udøver højt fagligt niveau og 
godt håndværk. Derudover er de stolte af at bidrage 
til et vigtigt, internationalt erhverv og derved holde 
Danmark og Det Blå Danmark i gang. 

“De mange år, jeg har været undervejs, har givet mig 
en vis erfaring/ballast. Jeg oplever ofte, at jeg er i stand 

til at løse kommende problemer, inden de kommer. 
Det sker, at besætningen tydeligt viser respekt for min 
baggrund og fortæller, at vi danskere er rigtige søfolk. 

Da bliver jeg rigtig stolt. Desværre ser jeg også, at 
den “rigtige sømand” i fremtiden bliver mere og mere 

akademisk og mindre og mindre ydmyg over for erfaring. 
Det gør mig mindre stolt over mit erhverv.“

- 50-54 årig søfarende
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Delkonklusion: 
Faglig stolthed
Langt størstedelen af respondenterne er fagligt stolte 
af deres erhverv. De respondenter, der har angivet, at 
de er fagligt stolte, henviser især til egne og danske 
kollegaers faglige håndværk. Endvidere er de stolte 
af at videreføre en kultur i Danmark og bidrage 
til et vigtigt erhverv og til den problemløsning og 
håndtering af hverdagen, de skal mestre under svære 
forhold, som ikke alle kan klare. Den gruppe, der svarer, 
at de ikke er fagligt stolte af deres erhverv, henleder 
opmærksomheden på, at der er en stigende mistillid, 
faldende medbestemmelse, og at en stor del af 
ansvaret og beslutningsprocessen er flyttet fra skibet 

og ind i land. Grundet økonomiske vanskeligheder 
i rederierne føler de danske søfarende, at de er 
truet af international arbejdskraft. De føler at deres 
rederi anser dem som erstattelige, og de mangler 
anerkendelse for det stykke kvalitetsarbejde, de mener, 
de udfører. Mange af respondenterne fremhæver, 
i de åbne besvarelser, i kategorien “jeg føler faglig 
stolthed over mit erhverv”, ligeledes disse forhold som 
noget, der gør dem mindre stolte af deres erhverv. 
Det er således en problematik, der fylder meget i hele 
respondentgruppen.

Fordi, som sømand skal man 
kunne klare alt slags håndværk 

selv. Fordi, man får kontakt 
med mange fremmede kulturer. 
Fordi, man som sømand indgår 

i et fællesskab med resten af 
besætningen og derfor tager 

sig af dem, man arbejder med 
i stedet for at være ligeglad, 

medmindre kl. er maellem 8-16. 
Det, der ikke gør mig stolt, er, 

hvor meget bureaukrati og 
papirarbejde der er kommet 

ud på skibene, og hvor meget 
beslutningskraft der er flyttet 

fra skibsledelsen og ind i land til 
rederierne.

- 30-34 årig søfarende

Vi har mistet stoltheden over 
de rederier, vi er ansat i. Der er 

ikke mange rederier tilbage, 
men investeringsfonde, som 
udelukkende går efter profit, 
hvilket fjerner al sund fornuft 
i forhold til at drive et sundt 

rederi. De behandler deres søfolk 
som ''slavearbejdskraft”, ikke 

som medarbejdere. En skibsfører 
er ikke længere en leder, men 

en, der får ordrer fra kontoret og 
kun kan nikke og sige ja. Derfor 
forlader folk jo erhvervet i stor 

stil.
– 25-29 årig søfarende

“Det er ikke et job for alle. 
Det er en lang vej, ofte 
med mange bump, før 
man kan blive kaptajn, 

og det kræver ofte noget 
af en. Det nyder en vis 

anseelse i lokalområdet, 
og der bliver lyttet til en, 
når man fortæller, hvad 

ens job er.“
- 35-39 årig søfarende

“Danmark er en af de 
ældste søfartsnationer i 
verden, og det synes jeg, 
vi skal holde fast i. Det er 

en del af vores identitet, og 
selvom vi ikke er mange 
danske søfolk tilbage, så 
føler jeg alligevel, man er 
med til at videreføre den 

tradition.”
- 25-29 årig søfarende
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Fremtidens
arbejdsmarked

Spørgsmålene inden for hovedemnet “fremtidens 
arbejdsmarked” blev udarbejdet ud fra tanken om, 
at søfart vil ændre sig drastisk i en fremtid med mere 
digitalisering, teknisk autonome skibe og stigende 
konkurrence. Som en del af undersøgelsen blev der 
spurgt ind til respondenter under 30 års tanker om 
fremtiden – grundet en interesse for, hvad netop 
denne aldersgruppe tænker om deres fremtid og 
karriere til søs, da de vil have en afgørende rolle at 
spille i Det Blå Danmark for fremtiden.

For at få et større indblik i de 20-29 årige søfarendes 
tanker om fremtiden, blev der både i spørgeskemaet 
og i de kvalitative telefoninterviews spurgt ind til dette 
emne. I spørgeskemaet var der 111 respondenter, 
der besvarede spørgsmålet, og der blev foretaget 11 
opfølgende interviews. Gruppens tanker om fremtiden 
kredsede især om ønsket om at stige i graderne og 
ønsket om at få et job i land på et senere tidspunkt. 
Herudover gav flere udtryk for et ønske om at sejle 

færge eller videreuddannelse. Flere af kvinderne 
svarede, at de ønskede at sejle, men at de så sig 
nødsagede til at gå i land, hvis de skulle have børn. 
Flere af deres tanker kredsede ligeledes om den 
usikkerhed, de føler, der er for den danske søfarende, 
mens nogle af respondenterne allerede er gået i land 
for at arbejde på et rederikontor.

“Jeg stopper langfart inden for det næste 
års tid. Personligt havde jeg et helt andet 

billede af skibsfarten som kadet versus nu 
som officer. Der er meget lidt reelt kognitivt 

stimuli, da vi langt hen ad vejen kun skal følge 
checklister og procedurer (hvilket, I guess, er 

sikkerhedsmæssigt optimalt). Men som person 
føler man sig hurtigt ligegyldig og erstattelig. 

Og den følelse har gjort, at jeg kigger mod andre 
jobmuligheder meget før, jeg selv troede, at 
jeg ville. Der er meget lidt kreativitet og reel 
problemløsning, da alt arbejdet herude skal 

godkendes og kommenteres på af folk på 
rederikontoret, som i sidste ende beordrer os til at 
udføre et givent stykke arbejde, fremfor at det er 

os selv, der finder løsningerne.” 
– 20-24 årig søfarende

Respondenterne i aldersgruppen 20-29 års tanker om 
fremtiden er tofoldige: Den ene gruppe er tilfredse 
med den vej, de har valgt, og er glade for livet til 
søs, mens den anden gruppe primært tænker i at 
få mere erfaring, så de kan gå i land og få et andet 
job i Det Blå Danmark. Størstedelen af de adspurgte 
søfarende respondenter mener, at efterspørgslen på 
dansk maritim arbejdskraft vil falde i fremtiden, mens 
de, der er ansat i rederiet på land, svarer, at den vil 
stige. Dette blandede svar lander muligvis midt i en 
svær problemstilling. Det er efterhånden et anerkendt 
faktum, at der i 2025 vil være en enorm mangel på 
højtuddannede søfarende14, samtidig føler mange af 
de søfarende respondenter, at autonome skibe og 
international konkurrence gør, at de bliver udskiftet 
og erstattet, hvorfor man forstår, at de tænker, at 
efterspørgslen vil falde.
Det føles som om, dansk søfart står ved en korsvej. 
Beslutningstagerne kan fortsætte ad den sti, der har 
været valgt de sidste 5-10 år, eller de kan ændre 

kursen radikalt. I Det Blå Danmark tales der om 
kvalitetsskibsfart, og branchen står ikke alene med 
overvejelserne om fremtiden: “Kapløbet mod toppen 
eller ræset mod bunden? Skal vi vælge at satse på 
høj løn, høj produktivitet og høj kvalitet som vejen 
til vækst, eller skal vi i stedet vælge at satse på lav 
løn, usikre arbejdsvilkår og lavere standarder? Begge 
strategier er mulige, men hvilket politisk valg foretager 
vi for Danmark?“ 15 . 

Delkonklusion: 
Fremtidens arbejdsmarked

4342



Multinationalitet:
Både til søs og på land

Emnerne omkring det multinationale mandskab 
fremstår som vigtige for de danske søfarende. Ud af 
782 søfarende respondenter var der i undersøgelsen 
32 %, der angav, at et multinationalt mandskab påvirker 
trivslen om bord negativt. 32 % angav modsat, at det 
påvirker trivslen om bord positivt, mens 37 % svarer 
neutralt. Sammensætningerne af besætningerne på 
de danskflagede skibe har de sidste 10 år udviklet sig 
drastisk. Ud af det samlede antal respondenter på 
944, mener 34 %, at isolation i høj grad karakteriserer 
livet til søs i 2018, ofte fordi folk føler sig isolerede og 
ensomme i et travlt og hårdtarbejdende mandskab 
med meget forskellige kulturer og sprog16. Et af 
problemerne med det multinationale mandskab er den 
forventningsafstemning, der er, mellem medarbejder 
og arbejdsgiver. Respondenterne i undersøgelsen 
føler, at de udenlandske kollegaer kun hyres ind som 

billig arbejdskraft, fordi rederierne vil spare penge. 
Det laver et konkurrenceræs mod bunden, da barren 
således sættes efter laveste fællesnævner: 

Generelt er samarbejdet mellem forskellige kulturer 
en fremtrædende problematik for respondenterne. 
Det handler både om samarbejdet ude på skibet og 
mellem sø og land. Dette sker bl.a. i forbindelse med, 
at rederierne udliciterer kerneopgaver til tredjeparter 
og rykker afdelinger til andre lande. I 2014 blev der 
foretaget en undersøgelse af virksomheder, der 
havde outsourcet dele af produktionen inden for 
de sidste 5 år. 20 % af de undersøgte virksomheder 
havde efterfølgende insourcet dele af produktionen 
igen, ikke kun pga. kvalitetsovervejelser, men også 
fordi transaktionsomkostningerne kunne mindskes 
via en tæt sammenknytning af viden, ideudvikling 

“Race to the bottom, det har påvirket danskerne og 
skandinaverne. De vilkår, der er til søs, er ikke attraktive 
for unge mennesker i dag, og det er jo bare faktum. Men 
der kommer jo nok et punkt, hvor filippinerne heller ikke 

gider mere og siger stop, når forholdene ikke er tilsvarende. 
Det bliver et ræs mod bunden, hvor føler folk sig isolerede 

ude om bord, hvis man sidder som eneste dansker ude 
på toppen, eller vesterlænding ud af 20 mand, der er 

intet socialt liv, intet kultursammenhold med nogen, plus 
det hele er så optimeret og effektiviseret, at det med, 

at man kan komme i land og få noget godt at spise, det 
også er væk, selv maden er super dårlig. Da jeg sejlede til 

sidst, der kunne folk jo ikke lave mad. Det var sådan, at 
overstyrmanden måtte overtage min vagt for, at jeg kunne 

gå ned og lave mad til hele natholdet, fordi kokken var så 
ringe, og jeg syntes, de skulle have noget ordentligt mad, 
det gjorde jeg nok hver anden dag. Det race to the bottom 

og ITF minimum standard, hvornår slutter det?”
- 35-39 årig landansat i et rederi

“Et multinationalt mandskab, behøver ikke være 
et problem. Det kan sagtens være en styrke, men 

det er jo klart, at man bliver tvunget til at tage 
hensyn til nogle andre ting på det kulturelle felt. Der 
kommer mange aspekter ind, man skal forholde sig 

til, man skal sikre, at der er et godt sammenhold 
om bord besætningen iblandt. Og så kræver det 

jo, at man er ekstremt rummelig. Jo flere aspekter, 
man fylder ind i den ligning, jo sværere bliver den jo 

at agere i.” 
- 40-44 årig søfarende

og produktion: “Flere virksomheder har erkendt, at de 
skal glemme lavtlønsstrategien og i stedet fokusere 
på den videnstunge og innovative danske produktion 
foretaget af selvstændige medarbejdere, som lederne 
kan have tillid til. Det er her, Danmarks komparative 
fordel ligger, og her det gode arbejde findes”17. 
Igennem de sidste 15 år har branchen haft øget fokus 
på at facilitere et godt, tværkulturelt samarbejde om 
bord18, hvilket har ført til en forbedret kulturforståelse 
mellem de forskellige nationaliteter.
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Der er stor forskel på at spørge de søfarende og de 
landansatte i et rederi, om det udenlandske mandskabs 
kompetencer, de to parter er grundlæggende uenige. 
Ved interviewsituationen blev det derfor afgørende 
at forstå denne forskel. Hos de søfarende handler det 
om, at det udenlandske mandskab grundlæggende 
ikke tager samme ansvar for arbejdet som de 
danske, og at det udenlandske mandskab er meget 
svingende i forhold til deres kvalifikationer, hvilket 
skaber utryghed. Den kulturelle forskellighed samt 
sprog skaber ligeledes utryghed, fordi de danske 
søfarende ikke føler sig sikre på, om der er gensidig 
forståelse. Herudover understreges det, at certifikater 
ikke er lig med godt sømandskab. Det kan tilføjes, at 
den forventningsafstemning, som nogle respondenter 
føler, der er, mellem det udenlandske mandskab og 
rederiet, er en anden end mellem rederiet og det 
danske mandskab, og at det sætter standarden til 

laveste fællesnævner. Hos de landansatte i et rederi er 
perspektivet noget anderledes. Mange af dem anskuer 
de udenlandske søfarende som lige så kompetente 
og henviser ofte til målinger og KPI’er, der viser, at der 
ingen forskel er i deres performance. En anden gruppe 
af de interviewede landansatte i et rederi henviser 
til, at man godt kan høre på “jungletrommerne” i 
rederierne, at de danske og skandinaviske søfarende 
grundlæggende er bedre, men at man fra ledelsens 
side har valgt at satse på, at de danske seniorofficerer 
og omfattende kontrolsystemer, kan “styre” forholdene 
til søs, således at man kan bruge billigere arbejdskraft 
på nogle af de andre poster. Det er en kontroversiel 
debat, som vi ikke kan give svarene på, men dog blot 
understrege, at det stadig er en vigtig problematik, 
som i høj grad påvirkes af relationen mellem sø og 
land. 

Delkonklusion: 
Multinationalitet både til søs og på land
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Det gode
sømandskab

Det gode sømandskab baserer sig på ekspertviden, 
der igennem tiden er oplært af den enkelte søfarende, 
i en historisk industri19. Spørgsmålene vedrørende 
det gode sømandskab er medtaget, fordi der var 
en grundlæggende hypotese om, at det gode 
sømandskab påvirker og påvirkes af relationen til 
landorganisationen. Der er 1045 respondenter, der 
har svaret på spørgsmålet: “Anser du dig selv som 
værende søfarende?”. Der er 882 respondenter, der 
anser sig selv for at være søfarende, 119 gør ikke og 44 
ved ikke.

Men er der plads til at være den sømand, man ønsker, 
eller er det gode sømandskab erstattet af det gode 
management system? Langt de fleste søfarende 
mener, at man kan udøve det gode sømandskab til 
søs. Ud af 1035 respondenter er der 65 %, der mener, 
at der er plads til det gode sømandskab til søs, 19 % 
svarer hverken/eller, 15 % er uenige eller meget uenige 
i, at der er plads til det gode sømandskab: 

“Nej, der er ikke plads til det gode sømandskab til søs… Det er blevet fjernet. Micromanagement slår ret 
meget ihjel; for det første dræber det initiativet fra den, der skal udføre opgaven ude om bord, fordi der 

er så meget opfølgning efterfølgende, og det er den ene del af det, den anden er så, at vi ender med folk, 
der så ikke tager den selvstændige beslutning i det øjeblik, der er et problem, der skal løses, så skal de 

holdes i hånden igennem en lang del af processen, det er ikke noget, der er befordrende, det er ikke noget, 
der som udgangspunkt er med til at skubbe industrien i den rigtige retning – og slet ikke til søs, hvor 

problemerne, der skal løses, er, for det er ret svært over mail og tusinde kilometer væk at skulle guide 
folk.” 

- 35-39 årig landansat i et rederi

“Tænk fremad og planlæg arbejdet med 
rettidig omhu. Tag arbejds- og vejrforhold med i 
betragtning, når opgaven/arbejdet planlægges 
og udføres. Det er godt sømandsskab at tænke 

opgaven til ende, så man udfører opgaven 
korrekt første gang. Ligeledes er det godt 

sømandsskab at hjælpe sine kollegaer samt 
holde orden og ryddelighed.” 

- 30-34 årig søfarende 
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“Problemet er, at “godt sømandskab” er en 
arbejdsindstilling – hvor det handler om, at 
man klarer de problemer, der bliver kastet 
i hovedet på én, undervejs. Dette er bare til 
tider nemt for rederiet at udnytte – for der 
er mange problemer, som kunne undgås, 

men hvis man altid “bare lige” klarer ærterne 
om bord, er det jo det nemmeste... Godt 

sømandskab forsvinder, hvis man behandler 
sømændene dårligt over en periode. Godt 

sømandskab og stolthed over for branchen 
vokser, når sømænd får ros og råderum.“

- 30-34 årig søfarende

Det gode sømandskab ligger de søfarende meget 
på sinde, og det fremstår derfor vigtigt at opretholde 
forhold, der kan fordre, at det kan udleves. Der 
er 65 % der mener,  at der er plads til det gode 
sømandskab til søs. Det gode sømandskab defineres 
af respondenterne som: Rettidig omhu, herunder 
hensyntagen til andre mennesker og skibe og en 
sikker og risikovurderet skibsdrift. Det, at tænke selv 
og bruge sin sunde fornuft, er især i spil i forhold til 
den administrative byrde. Respondenterne mener 
ikke, at det gode sømandskab er i overensstemmelse 
med tjeklister, dokumentering og tunge ISM-koder. 
Det handler således om “at kigge ud ad vinduet”, at 
have den rette viden og erfaring til at håndtere de 
problemer, man møder i hverdagen til søs. Det gode 

sømandskab repræsenterer nogle dybtliggende 
værdier for de søfarende. Stemmer medarbejderens 
værdier og mål ikke overens med organisationens, 
kan det skabe mindsket arbejdsglæde, det er derfor 
afgørende at have fokus på det fælles værdisæt. 

“I søvejsreglerne står der: 
"intet i disse regler fritager den 

søfarende for at udvise godt 
sømandskab" – det, synes jeg, 

fortæller det bedst. Det er evnen 
til at se, når regler ikke virker 

tiltænkt og så tage handling.”
- 25-29 årig søfarende

Delkonklusion:
Det gode sømandskab

Et stort fokus på sikker 
skibsdrift 

At tænke fremad og 
risikovurdere

At udføre et kvalitetsmæs-
sigt godt stykke arbejde

Rettidig omhu At tage hensyn til andre 
skibe og mennesker

At bruge sin sunde fornuft 
og tænke selv 

At være ansvarsbevidst

Basere sig på viden og 
erfaring 

At tage det rette valg i 
situationen 

Nuanceret brug af procedurer 
og tjeklister, lokale forhold over 

reglerne, kig ud ad vinduet

Samarbejdsvillig, empatisk 
og hjælpsom 

Hvordan vil du – med dine egne ord 
– definere “godt sømandskab”?
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De seneste 10 år er mængden af papirarbejde 
vokset, og det har haft stor indvirkning på de 
søfarendes arbejdsglæde og trivsel. Igennem nye 
kommunikationsmuligheder og et øget fokus på 
dokumentering er den administrative byrde steget til 
et punkt, hvor det nu betvivles, om det reelt medfører 
en mere sikker arbejdsplads. 20

Der er i undersøgelsen primært sat fokus på den del 
af papirarbejdet, der relaterer sig til dokumentering, 
det, de søfarende kalder “cover my ass”, fordi netop 
tillidsrelationen anses for en afgørende faktor i 
samarbejdet mellem sø og land. Den øgede moderne 
kommunikation kunne føre til et bedre samarbejde 
mellem sø og land, hvis det baserede sig på øget 
dialog21.

Procedure og
dokumentation

“Hvis der er procedurer for alt, hvad man skal 
gøre, så skal man ikke tænke selv. Når man tager 

selvstændigheden fra folk, så øger man i min optik 
også risikoen for, at tingene kan gå galt. Så hvad 
kan jeg gøre, når der sker noget uventet? Kun det 
næste skridt, som proceduren foreskriver, uanset 

om det ikke passer til situationen eller ej, og på 
den måde er en procedure ikke tryg.” 

– 45-49 årig søfarende

“Der er en voksende mængde mikromanagement fra rederiets side, da 
det altid er let at komme i kontakt med skibene. Det øger arbejdsbyrden 

til søs og skaber en kløft mellem
 “os” og “dem””.

– 35-39 årig søfarende 
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Den administrative byrde påvirker de søfarende i 
høj grad. Der er en vilje i industrien til at mindske 
den, men det kan være svært grundet krav fra 
kunder, tredjeparter og international regulering. 
Dokumenteringen og “bevisføring” via e-mails øger 
mistilliden og “cover my ass”-tilgangen. Det handler 
således ikke kun om “at holde den gode tone” i 
kommunikationen mellem sø og land, men om den 

grundlæggende tillid og respekt mellem kollegaer. 
Som en del af den administrative byrde blev også de 
udefrakommende krav fra tredjeparter fremhævet. 
I store dele af branchen sætter de standarden for, 
hvordan man er compliant: 

“Man skal hele tiden være compliant. Der skal helst ikke 
ofres noget på trivsel udover, hvad reglerne akkurat 

foreskriver. F.eks. mad. At være compliant med MLC/DMA 
gør, at man har de rette forhold på papir. Så kan rederiet 
redegøre for, at de har sund og sikker mad om bord. Og 
en kompetent uddannet kok. Så med mindre, der er et 

specifikt kundekrav fra f.eks. teknikere om bord, vil der 
aldrig blive ofret en øre ekstra på et madbudget.”

– 30-34 årig konsulent i branchen

Delkonklusion:
Procedure og dokumentation

Jeg oplever, at den øgede mængde 
procedurer og tjeklister bidrager til at forbedre 
arbejdsmiljøet om bord.

Ansvarsfralæggelse og “at dække sin ryg” 
er blevet en afgørende faktor inden for dansk 
søfart de seneste 5-10 år.

De danske rederier bliver i stigende grad 
påvirket af udefrakommende krav om sikkerhed 
og kontrol med skibet fra tredjeparter.

En høj procentdel af de emails jeg modtager kan 
betragtes som overflødige i forhold til udførelsen 
af mit arbejde.
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Livet til søs anno 2018: 
Det gode arbejdsmiljø

Der er i undersøgelsen taget udgangspunkt i seks psykologiske jobkrav: 
Indflydelse på arbejdet, mening i arbejdet, forudsigelighed, social støtte, 
belønning og balancerede jobkrav. Herudover var ambitionen at tage 
temperaturen på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø anno 201822. 
Der er imellem 782 og 1035 respondenter, der har besvaret spørgsmålene 
vedrørende arbejdsmiljøet og livet til søs.

“Jeg var 18 og fik min uddannelse som ubefaren skibsassistent 
fra Georg Stage i 2012. Der startede jeg med at arbejde på en 

olietanker oppe i Grønland og den måde, jeg blev behandlet på, 
det var da chikane eller mobning. Det forekommer, og jeg har hørt 

andre kadetter, der søgte om arebjde, som blev spurgt i forhold 
til graviditet, hvornår de tænker, de vil have børn, og det er jo 
også dybt ulovligt. Så mit generelle indtryk er, at det psykiske 

arbejdsmiljø ikke er tilnærmelsesvist lige så godt, som det er på en 
landbaseret arbejdsplads.”

- 20-24 årig søfarende

“Den første tur, jeg kom ud på, der skulle jeg arbejde sammen med 
primært polakker, og jeg tænkte hold nu op, det bliver noget lort, fordi 

mine fordomme bare kørte.  Efter to dage om bord så var de lagt i 
graven, og jeg skammede mig faktisk, for det var gode mennesker, og 
mange af dem taler jeg faktisk stadig med, og jeg er blevet inviteret til 

Polen. Så det er også, hvilken holdning man går ind i det med,. Gør man 
det med et åbent sind eller prøver man kan få det bedste ud af det.”

- 30-34 årig søfarende
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Grundlæggende fremstår de søfarende ikke som 
udprægede tilfredse med deres arbejdsvilkår, 
jobbetingelser og hverdag om bord, ligesom rederiets 
værdisæt og HRM-strategi ikke bidrager videre 
positivt til hverdagen om bord. De ombordværendes 
lederegenskaber samt det psykiske arbejdsmiljø er de 
søfarende respondenter anderledes positive overfor, 
og 80 % føler sig engagerede og motiverede i deres 
hverdag om bord. Grundlæggende fremstod de 
søfarende som tilfredse med deres egen trivsel om 

bord, mens de i forholdet til rederiet var mere kritiske. 
50 % ud af 782 respondenter mener, at en god balance 
mellem arbejdsopgaverne og tiden, der er afsat til 
dem, er afgørende for trivslen til søs. Når man taler med 
søfarende om trivsel og arbejdsmiljø, fremstår deres 
hverdag om bord som det mest afgørende. Hvis skibet 
har en god kaptajn og en besætning, der fungerer, så 
oplever de fleste arbejdsglæde. Det fremstod således 
tydeligt, at mange søfarende har en god hverdag 
til søs, fordi det fungerer godt ud på skibene. Det er 

Delkonklusion: 
Arbejdsmiljø og livet til søs anno 2018

primært i relationen til landorganisationen, eller hvis 
kaptajnen er uengageret, at de oplever problemer. 
Kaptajnens rolle er således stadig altafgørende for 
besætningens oplevelse til søs. De syv jobkrav vil blive 
yderligere udspecificeret i andre afsnit.

De søfarende er generelt tilfredse med deres 
arbejdsvilkår, jobbetingelser og hverdag om bord.

Arbejdsmiljøet til søs skaber generelt nogle kår, 
der lægger op til at tænke selv og være innovativ.

Det psykiske arbejdsmiljø er generelt godt om 
bord.

Min skibsfører har de lederegenskaber der 
kræves.

Rederiets værdisæt og HRM-strategi bidrager 
positivt til hverdagen om bord.
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Beslutningerne tages primært i land?

Ansvar og
medbestemmelse

Ansvarsfordelingen mellem sø og land har historisk set 
bølget frem og tilbage i det, der hedder centralisering 
og decentralising23. Centralisering, eller topstyring, 
samler beslutningsprocessen centralt i toppen af 
virksomheden, mens en decentraliseret tilgang spreder 
beslutningsprocesserne ud i de lokale kontekster, hvor 
beslutningstageren er tættere på problemerne.

Med udgangspunkt i afsnittet omkring de syv jobkrav og 
det psykiske arbejdsmiljø har vi i dette afsnit valgt at se 
nærmere på jobkravet “indflydelse”. Medarbejdernes 
trivsel påvirkes i høj grad af, om de har indflydelse 
og medbestemmelse i deres eget arbejde, herunder 
arbejdsgange og procedurer. Ansvar og det at træffe 
kontekstafhængige beslutninger er et bærende 
element ved det at sejle, – fjernes disse, forsvinder 
indflydelsen og herved arbejdsglæden. Denne 
problemstilling stod tydeligt frem for de søfarende. Der 
er 891 respondenter, der har svaret på spørgsmålene 
inden for hovedtemaet omkring medbestemmelse. 
31 % er uenige eller meget uenige i, at arbejdet 
til søs generelt bærer præg af høj autonomi og 
selvbestemmelse, ligesom 36 % er uenige eller meget 

uenige i, at skibsledelsen involveres i rederiets drift og 
udvikling. Det er efterhånden en anerkendt realitet, at 
store dele af beslutningsprocessen er centraliseret på 
rederikontorerne, alt imens skibsførerne stadig har et 
stort juridisk ansvar24.

“Søfolk og kontorfolk mødes en gang om året i olie- 
og gasindustrien. Det er jo et tiltag, der er etableret 

for at komme tættere på. Men jeg tænker, at 
dialogen og den direkte tilgang er dårligere nu, end 
den nogensinde har været, det er mit umiddelbare 

indtryk. Måske hænger det sammen med, at vi 
herinde på kontoret har så meget adgang til skibet 

i forbindelse med internet osv., data vi kan hive 
hjem, så der er en langt større overvågning nu, end 

der var tidligere for 5-10 år siden. Og det gør helt 
sikkert noget ved relationen, at man går ind og 

blander sig i ting, som de havde tænkt sig at gøre, 
hvor man lidt kan tænke: Gider du godt blande dig 

udenom.“
 – 35-39 årig landansat i et rederi

“Der er en udpræget tendens til ikke at lytte til 
dem, der har hænderne nede i bolledejen. Store 

beslutninger bliver således taget af folk, der 
ikke har nogen praktisk erfaring inden for det 

maritime, hvilket giver sig udslag i bl.a. det store 
og utroligt tidskrævende arbejde, der er, med 

dokumentation og særlige nationale regler, der 
simpelthen er kontraproduktive set i forhold 

arbejdsglæde, godt sømandskab og sikkerhed.” 
- 45-49 årig søfarende
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Det er en gældende problemstilling hos flere af de søfarende, at rederiet efterspørger data og laver undersøgelser, 
som de søfarende bruger tid på at skaffe til dem i rederiet på land,  der efterspørgerer det. Problematikken 
ligger i, når de input, de søfarende giver, ikke bliver brugt. Det kan man se i respondenternes svar, at de ikke føler. 
En stor del af de søfarende mener ikke, at redeiret er lydhør overfor “gode ideer til nye og bedre arbejdsgange 
til søs”. Samtidig viser grafen, at der er en forskel i, hvordan de to grupper opfatter det, således er pointen ikke, 
at den elle eller anden gruppe har ret, men at de grundlæggende ikke opfatter tingene ens, og at det er dette 
skel, der bør arbejdes med.

“Jeg tænker, at det er i kraft af, at man er gået væk fra kvalitetssøfart, 
hvis man skal kalde det ved et stort ord, altså hen mod udenlandsk, 

billig søfart. Så er man kommet til en konklusion om, at der skal mere 
håndtering til, og det er jo i takt med de problemer, der er sket, som 

selvfølgelig har en økonomisk bagside, at man har været tvunget til at 
følge op på ting, der ikke var nødvendige før i tiden. Det ødelægger så 

arbejdsmiljøet for de skandinaviske søfarende, der er ingen grund til, at 
de er underlagt så strenge instrukser som andre.”

– 35-39 årig landansat i et rederi

Der er bred konsensus om, at store dele af 
beslutningsprocessen er drevet på land. De søfarende 
tager naturligvis stadig mange beslutninger i 
hverdagen til søs, men det overordnede billede er, at der 
skal “spørges om lov” og gives tilladelse fra landsiden, 
inden afgørende beslutninger træffes. Meget af 
kommunikationen og ansvarsfordelingen kan for de 
søfarende virke som direkte ordregivning, hvor de ikke 
føler sig inddraget eller hørt i beslutningsprocessen. 
De respondenter, der har angivet, at de selv har sejlet 

og nu arbejder i en landstilling, har en god forståelse 
for arbejdet til søs. Det afspejler sig i deres holdning 
til, hvor de mener, ansvaret burde ligge, ISM-kodens 
omfang osv. Mange af dem arbejder for at lette 
den administrative byrde for de søfarende og for at 
give mere ansvar tilbage til skibet. Der er naturligvis 
respondenter, der ikke deler den holdning, disse er 
oftest repræsenteret i de større rederier eller i de 
rederier med meget få eller ingen danskere tilbage. 

Delkonklusion: 
Ansvar & medbestemmelse

Mit rederi er lydhør over for gode idéer til
nye og bedre arbejdsgange til søs?

Mit rederi efterspørger gode idéer til
nye og bedre arbejdsgange til søs?
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Mit rederi uddelegerer en passende mængde ansvar til skibet?



Samarbejdet mellem
sø og land 

Historisk set har der altid været et stærkt “os” og ”dem” 
mellem de søfarende og de ansatte i rederiet på land25. 
Men er skellet vokset eller mindsket de sidste 5-10 
år? To argumenter trådte tydeligt frem i datasættet: 
Skellet er antageligvist blevet mindre på grund af 
øget kommunikation, og skellet er  antageligvist blevet 
større pga. manglende forståelse for hinandens 
verden.

Forståelsen for hinandens hverdag kan være svær, 
når man agerer i to forskellige verdener. De søfarende 
bor og lever på skibet i det, der kan betegnes som en 
totalinstitution26. Det skaber nogle særlige rammer, der 
er styret af vejret, internationale myndigheder og et 
isoleret og skemalagt hverdagsliv. Arbejdsintensiteten 
er stor i havn og mindre på åbent hav. Dette liv 
står i skarp kontrast til livet på rederikontoret. Her er 
hverdagen styret af et mere overordnet overblik over 
flere skibe, afdelinger og deadlines27.
Ud fra undersøgelsens resulater kan der sættes 
spørgsmålstegn ved tillidsrelationen mellem de 
søfarende og landansatte i et rederi. En relation, der 

påvirker effektiviteten, den finansielle performance, 
kvaliteten af arbejdet, motivationen og sikkerheden 
ombord28: “Usynlige råstoffer, såsom organisering, 
inddragelse og tillid giver komparative fordele og 
økonomisk vækst på samme måde som råstofferne, 
teknologi og fysisk kapital”29. Det gode sømandskab, 
heri det faglige håndværk de søfarende besidder, er 
videnstungt og kræver indsigt og konstant deltagelse 
i udviklingen af nye processer. En organisation 
kan ikke overleve alene på vidende faglærte og 
højtuddannede medarbejdere, det kræver også 
medarbejderinddragelse og tillid. Medbestemmelse 
øger tilliden mellem arbejdstager og arbejdsgiver og 
mindsker derved behovet for kontrol og overvågning af 
de ansatte30. Kontrol, og herunder micromanagement, 
underminerer medarbejdernes indre motivation og 
mindsker tilliden31: “Many researchers argue that 
hierarchical control drives out trust and undermines 
intrinsic motivation, and thus, would argue that 
control is one of the main drivers of the loss of 
intrinsic motivation and trust in the workplace.”32 . 

”Samarbejdet er et resultat af, at man ønsker at styre ting fra land. At man netop ikke lader sine folk ude 
om bord blive empowered. Folk gider jo ikke at være i et job, hvor man bare skal udføre en opgave uden 
at have indflydelse på, hvordan den skal udføres. Det gider man godt i juniorpositioner, for der skal man 
lære. Men er man i en seniorposition, vil man gerne involveres og være en del af beslutningsprocessen, 
for at det skal motivere en. Og der, tror jeg, at der er for mange købmænd og økonomiuddannede folk, 
der sidder og kigger på nogle regneark og tager nogle ledelsesbeslutninger om, hvordan vi skal gøre 
de her ting, og det er med til at skabe det dårligere samarbejde. Hvorimod i gamle dage, hvor der var 

rotationsordninger, som skabte en bedre fælles forståelse.”
- 35-39 årig landansat i et rederi
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“Når jeg taler om sikkerhed, så taler jeg om sikkerhed på skib 
og i rederiet samtidigt, fordi de er i samme skæbnefællesskab. 

Man skal have en større respekt for, hvad der foregår om bord på 
skibet og den professionalisme, som de mennesker derude har. 

Vi skal i højere grad, især på rederikontorerne, prøve at lade være 
med at detailstyre adfærden om bord ud fra en tro om, at hvis vi 

kan kontrollere dem bedre, så sker der færre ulykker. Hele det her 
bunder i, at vi skal have en bedre forståelse af, hvad der egentlig 
fungerer godt om bord på et skib, og hvorfor det lykkes normalt. 
Hvis vi får en bedre forståelse af de problemer, mål-konflikter, 

tekniske vanskeligheder, som er en del af en dagligdag om bord på 
et skib, så forstår vi også bedre, hvilke problemer vi skal adressere. 
Vi skal forstå, hvad der foregår på skibene, forstå, hvad der lykkes, 
og hvorfor det lykkes og være mindre optagede af, hvorfor det går 
galt. Men det kræver også, at vi har en måde at arbejde på, rederi 
og skib sammen, som faciliterer en bedre forståelse, og ikke, som 

vi ser en tendens til nu, hvor der skabes større afstande mellem 
skibet og rederiet. Den afstand kan typisk ses i proceduresystemet, 
fordi procedurerne i højere og højere grad adskiller sig fra det, der 

foregår på skibet. Sikkerhedsorganisationen på land får en mindre 
og mindre nuanceret forståelse af, hvad der foregår på skibet. De 
taler så at sige ikke samme sprog på skibet og på kontoret, de to 

ting skal nærme sig hinanden.”
- Øssur J. Hilduberg, Undersøgelseschef, Den Maritime 

Havarikommission

65



31 33 15 9 5 5 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meget positivt Positivt Overvejende positivt Neutralt
Overvejende negativt Negativt Meget negativt

Hvordan påvirkes trivslen om bord af et godt
samarbejde mellem sø og land?
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“Vi mangler en forståelse for hinanden, idet 
man hver for sig tror, at den anden har det 

bedre. Det er enormt ærgerligt, idet det næste, 
der så forsvinder, er den indbyrdes respekt. 

Jeg misunder på ingen måde de ansatte 
på rederierne. Jeg har en opfattelse af, at 
medarbejderne på rederierne er pressede 

arbejdsmæssigt. De er belastet af mere og mere 
dokumentation over for myndigheder. Jeg ser 

mange eksempler på medarbejdere, der må 
stoppe pga. stress. Dette giver selvfølgelig i 

nogle tilfælde udslag i en stresset omgangstone, 
når der skal kommunikeres indbyrdes. Til søs 
kender vi også til problemet i form af megen 

administration, især inden for tank og offshore. 
Det er et problem, som man har kendt til i årevis, 

og alligevel forværres arbejdsbyrden – der 
skæres i ansatte både til lands og til søs.“

– 60-64 årig søfarende

Folk i den maritime branche på land, som selv har sejlet førhen,
har generelt en god forståelse af livet til søs.

Folk, der ikke har sejlet, men arbejder i den maritime branche
på land, har generelt en god forståelse for livet til søs.

Folk, der arbejder til søs har generelt en god
forståelse af arbejdet i landorganisationen.

Ansatte på 
rederikontorerne
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Ansatte på 
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“For meget topstyring i organisationen 
medfører medarbejdere, der er gode til at 

please de udstukne ordrer. Dette er ikke altid 
en fordel. De ting, søfolkene måtte vide bedre, 

bør de tage beslutning om. I dag prøver man at 
standardisere alt i form af regler og procedurer 
på trods af, at man arbejder i et dynamisk miljø 
(havet), dette hænger ikke altid sammen. Der 

er en tendens til, at det mere og mere bliver 
skrivebordsbeslutninger, der bliver taget i stedet 

for at forholde sig til virkeligheden.“ 
– 35-39 årig søfarende

“At de får øjnene op for, at det, der foregår 
derude, de beslutninger, vi træffer osv. og 

egentlig også det administrative arbejde, vi 
laver, at det, de sidder og laver derinde, det er 
ikke på et højere niveau. Vi bør som minimum 

være ligeværdige… Vores arbejde er lige vigtigt, 
deres er ikke finere. Nogle gange, når man sidder 
derude, kan deres arbejde virke som en joke, at 

de sidder 200 ansatte til 500 søfarende, og så 
bliver vi alligevel anset som nogle, der står og 

pakker bananer på et samlebånd. Der mangler 
den respekt, som ikke blot er, at de siger, de har 

respekt for os, men de skal vise det.“ 
– 30-34 årig søfarende. 

De søfarende

“Der er udfordringer ved forskellige ting, men 
danskerne er generelt forkælede og kan godt 
lide at brokke sig, og det gør, at det kan blive 
tungt nogle gange at arbejde sammen med 

dem, der skal bruges meget energi på at få dem 
vendt, og den udfordring oplever man ikke med 

andre nationaliteter. Jeg har så prøvet andre 
udfordringer med de andre nationaliteter, fx. en 

overstyrmand, der fik et skib arresteret, fordi han 
kaldte planneren for en abe. Bottom line er, at 

jeg ikke på min PML ser mere værdi på de danske 
søfolk, det betyder, at jeg ikke er interesseret i at 
betale ekstra for det, så de danske søfolk er kun 

interessante fra et trade perspektiv, hvis de er på 
samme kostniveau.“ 

– 30-34 årig landansat i et rederi

“Misforståelsen går begge veje, besætninger, 
der ikke er klar over, hvilke overvejelser vi 
har inde fra kontoret. Det sker oftere, at en 

søfarende går i land og arbejder for rederiet end 
omvendt. Jeg vil faktisk påstå, at fordommene er 
stærkere til søs, end de er på land, fordi de fleste 

af rederikontorerne i DK har nogle søfarende 
siddende på kontorerne. Så misforståelsen, eller 

den manglende forståelse, hersker i hvert fald 
også ude på søen og måske endnu stærkere end 

på kontoret.” 
– 25-29 årig landansat i et rederi

De landansatte i et rederi

Hvilke faktorer, mener du, er med til at
komplicere samarbejdet? 
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Hvilke faktorer, mener du, er med til at
komplicere samarbejdet? 

De søfarende* 
Den manglende forståelse 

Den administrative byrde
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Overkommunikation 

Mangelfuld kommunikation
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Dokumentation 

KPI-tankegang

Siloorganisering 
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Effektivisering
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Akademikere 

Papirarbejde

De landansatte i et rederi: 
Manglende forståelse 

Kommunikationsvanskeligheder 

Forskellighed i mål, mission,
perspektiver 

Forskellige deadlines og KPI’er 

Helhedsfokus kontra kontekstfokus 

Et stærkt os og dem 

Papirarbejde, der går ud over
sikkerheden 

Dokumentation 
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Økonomifokus 

Regnearkstilgangen 

Skrivebordsgeneraler 

Hviletid

Tidsopfattelse 

Præstationspres

Tidspres 

ISM-koden

Kundekrav

Inspektioner

*Inklusiv offshore og studerende

Ud af 749 søfarende respondenter svarer 37 %, at de er uenige eller meget uenige i udsagnet 
”Der er generelt stor tillid mellem sø og land”, ligesom 48 % er uenige eller meget uenige 
i, “at rederiet udviser høj grad af respekt for sine søfarende”. Tillidsrelationen mellem sø 
og land har stor betydning for samarbejdet, det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsglæden. 
Spørger man de søfarende og de landansatte i et rederi, hvilke faktorer der komplicerer 
samarbejdet mellem sø og land, svarer de, at det grundlæggende er manglende 
forståelse fra begge parter, der komplicerer samarbejdet. Det gør, at både de landansatte 
i et rederi og de søfarende ikke føler sig respekterede og anerkendt i deres arbejde, 
simpelthen fordi der mangler forståelse for, hvad deres arbejde indebærer, og under 
hvilke forhold de arbejder. Dette har ligeledes medført øget kontrol og micromanagement, 
hvilket er skadeligt for tillidsrelationen mellem sø og land. En skæv magtbalance og 
“cover my ass”-dokumentering nævnes ligeledes som afgørende faktorer. Disse faktorer 
resulterer i stigende mistillid mellem sø og land, et ellers afgørende træk ved det danske 
arbejdsmarked .

Herudover nævnes det, af både de søfarende og de landansatte i et rederi, at det følelse 
som om, de to parter arbejder ud fra forskellige mål, perspektiver og værdier. Det har stor 
indflydelse på arbejdsglæden, at medarbejdernes og organisationens mål er ens, hvilket 
gør det til et afgørende punkt at undersøge nærmere.

Opdeler man de søfarende i yngre og ældre, fremstår de ældre som mindre tilfredse med 
samarbejdet mellem sø og land. Dette skyldes primært den administrative byrde, da begge 
parter oplever faldende respekt og mindre medarbejderbestemmelse. Konklusionen er, at 
begge grupper af søfarende oplever, at kløften mellem sø og land er blevet større. Det 
skaber en grundlæggende mistillid mellem de to medarbejdergrupper, og de søfarende 
føler sig ikke anerkendt for deres egenskaber. 

Delkonklusion:
Samarbejdet mellem sø og land 

7372



0

5

10

15

20

25

30

35

Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke

Sø Land

Igennem nærværende rapport har det været 
hypotesen, at relationen mellem de søfarende og 
landorganisationen har en afgørende indflydelse på 
mange forhold. Dette præger både de søfarendes 
hverdag, samt effektiviteten, sikkerheden og den 
overordnede operation af skibet: “Den menneskelige 
faktor er afgørende. Hvis der opstår for mange intriger, 
hvis der er tvivl om retningen, hvis de enkelte på holdet 
ikke forstår eller respekterer hinandens roller, behov, 
bekymringer, er sandsynligheden for, at slutproduktet 
bliver godt, ikke særlig høj, og det kan samtidig fordyre 
produktionen betragteligt”33. Derfor bliver det også 
relevant at efterspørge, hvad rederierne gør for på 
nuværende tidspunkt at styrke den relation. Til dette 
spørgsmål var langt hoveddelen af besvarelserne fra 
de søfarende “intet”, eller også blev officersseminarer 
og telefonopkald nævnt som initativer, rederiet gør 
for at bedre samarbejdet, men i flere sammenhænge 

blev de samtidig nævnt som noget, der bare gøres, 
uden at der er respekt og anerkendelse bag. En stor 
del af de åbne besvarelser gik på, at de søfarende 
føler, at meget, der gøres, er “show off” eller varm 
luft. Omvendt nævnte flere af de respondenter, der 
arbejder i rederiet på land, at de gør en del for at bedre 
samarbejdet og for fx at “holde den gode tone”, lave 
hyggelige telefonopkald og besøge skibene. Igen ses 
der en forskellighed i, hvordan de to grupper opfatter 
sagen, og det er kernen i problemstillingen.

Mit rederi gør meget for at styrke samarbejdet 
mellem sø og land i den daglige operation?

Hvordan kan 
samarbejdet forbedres?

“Vi forsøger at komme så meget ud på skibene 
som muligt og tale med alle om bord, da det er 
vores oplevelse, at samarbejdet går nemmere, 
når man kan sætte ansigt på den person, man 

skal kommunikere med. Vi tilstræber også altid 
at holde en god tone i mails og på telefonen og 

accepterer ikke det modsatte i nogen form.“ 
– 35-39 årig landansat i et rederi
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Hvad gør dit rederi for
at forbedre samarbejdet mellem

skib og landorganisation?

Spørger man respondenterne, hvad deres rederi 
gør for at forbedre samarbejdet mellem sø og land, 
svarer de fleste søfarende, at de ikke ved det eller 
ikke føler, at deres rederi gør noget for at forbedre 
samarbejdet mellem sø og land. Herudover nævnes 
officersseminarer, telefonopkald, hyggesamtaler 
og information i form af nyhedsbreve som initiativer 
igangsat af rederiet. De søfarende fremhæver også, 
at de føler, at der bliver kommunikeret en masse “varm 
luft” i form af overfladiske initiativer, der bare skal se 
godt ud på papiret. Samtidig er der en gruppe af 
søfarende, der svarer, at deres rederi har god sparring 
og inddrager deres mening i deres beslutninger.

“Jeg er DPA, men ikke en, der går ind for smarte 
procedurer. Jeg har helt grundlæggende den 

holdning, og det afspejler sig nok også i mit forhold 
med mange søfarende, jeg synes, at meget af 

ansvaret ligger hos kaptajnen. Jeg kan jo ikke sidde 
bag et skrivebord og styre, hvad der sker ude på en 

færge, der sejler uden for Bergen, og det ved jeg, 
at det er der mange, der bruger ISM-systemer til 

at sige, at vi vil bestemme alt, hvad kaptajnen skal 
gøre, men de står jo ikke ude i alle livets forhold 

og skal lave en vurdering, og lige meget, hvad han 
vælger, vil det gøre ondt, men han vælger den 

løsning, der gør mindst ondt, det kan man ikke lave 
procedurer for.”

- 55-59 årig landansat i et rederi

Fra de landansatte i et rederis side fremhæves det, “at 
holde den gode tone”, officersseminarer, skibsbesøg 
og telefonisk kontakt som initiativer, der gøres for 
at bedre samarbejdet mellem sø og land. Andre 
landansatte i et rederi svarer samtidig, at der ikke 
gøres meget for at bedre samarbejdet mellem sø og 
land: 

“Vi gør kun meget lidt i forhold til, hvad der kunne 
gøres for at forbedre samarbejdet mellem sø og 
land. Om en kaptajn synes, jeg er en idiot eller ej, 
gør ikke nogen forskel så længe, han er, hvor han 
skal være i tide. Så  medmindre der er et problem, 
der påvirker performance, så er det lige meget.”

– 25-29 årig landansat i et rederi

De respondenter, der fremhæver et positivt 
samarbejde mellem sø og land, lægger vægt på den 
gensidige sparring, indflydelse, medbestemmelse 
og vidensdeling. De, der er i de specialiserede grene 
af erhvervet eller i små rederier, oplever et bedre 
samarbejde. Her er de landansatte i et rederi i øjenhøjde 
med deres søfarende, og der er en grundlæggende 
større forståelse. Her er organisationen på land ikke 
lige så stor, og den enkelte søfarende kan derved have 
større indflydelse på processerne. De større rederier 
kan fremstå meget tunge og bureaukratiske, hvilket 
øger distancen til land, da de søfarende således føler 
sig som numre i rækken og udskiftelige dele i en alt 
for stor ligning. Flere rederier har igangsat tiltag, der 
skal bedre samarbejdet, dette ses i besvarelserne, 
hvor nogle søfarende fremhæver ledelsescoaching 
om bord, empowerment og inklusion og viden om 
budgetter.

“At holde den gode tone og blive givet ansvar 
mindsker det stærke “os” og “dem”, og på den 

måde kører samarbejdet bedre, fordi man mærker 
respekten. At give folk ansvar og bemyndigelse, 

det kan ses positivt på bundlinjen. Beslutningerne 
er tættere på, hvor det sker, det giver mening at 

give de søfarende den rette information og indblik 
i hverdagsøkonomien og budgetterne, så de 

kan handle derefter og selv tage initiativ og føle 
ansvar.”

– 40-44 årig landansat

Delkonlkusion: Forbedringer af samarbejdet 
mellem sø og land
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3 Interessante fund



I nærværende afsnit vil 10 interessante fund fra undersøgelsen blive 
præsenteret. Det er forhold, der ikke direkte blev undersøgt, men som 
fremstod som betydningsfulde. De interessante fund skal ses som 
inspiration til erhvervet – som emner, der kunne undersøges nærmere.

Udhuling af branchen indefra
Som det blev fremhævet i del 2. afsnit 1: At gå i land, 
overvejer en stor del af de søfarende en kort karriere 
til søs. Derfor opstod hypotesen omkring, at den know 
how, der findes i Det Blå Danmark omkring skibsfart, 
smuldrer. Branchen udhules således indefra. En del af 
karrieren til søs er den erfaringslinje, man får ved at 
stige i graderne til søs i en form for mesterlære. Et af 
de forhold, der komplicerer samarbejdet mellem sø 
og land mest, er den manglende forståelse, herunder 
den manglende sejlerfaring. Det har derfor en negativ 
konsekvens for samarbejdet, og for branchen generelt, 
at folk går tidligere i land.

To onde cirkler 
Som en konsekvens af lav indflydelse i arbejdet kan 
de søfarende opleve, at de bliver passive. Giver man 
ikke sine medarbejdere ansvar, stopper de også med 
at tage ansvar. Der opstår således en ond cirkel, hvor 
en passiv adfærd fører til, at man modtager mindre 
ansvar, hvilket fører til endnu mindre engagement. 
Denne problemstilling fremstod interessant, fordi den 
selvsamme onde cirkel blev fremhævet i 1970’erne, 
hvor en gruppe af forskere i Norge skabte Projekt Skib 
netop for at bryde den onde cirkel og give ansvar ud til 
de søfarende efter en lang periode med øget kontrol 
og centralisering af magten på land34. Denne hypotese 
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blev fremlagt på Lederne Søfarts medlemsmøder, 
som blev afholdt sideløbende med undersøgelsen. 
På møderne, og ved de 50 interviews, blev der spurgt 
ind til “den onde cirkel”. Der blev generelt udtrykt bred 
enighed og genkendelse omkring problemstillingen. 
I debatten omkring dette interessante fund blev det 
ligeledes fremhævet, at danske søfarende ikke er 
“pengene værd”, hvis man fratager dem ansvaret. 
Hvis de blot skal modtage ordrer og agere efter en 
procedure, så er de simpelthen for dyre.

“Det eneste, rederiet opnår, det er, at de får nogle 
medarbejdere, der ikke tager initiativ, de er ikke 

dedikerede, hvis man altid bliver mødt med et nej, 
så bliver man ligeglad på et tidspunkt, så kan det 

også være lige meget.”
– 30-34 årig søfarende

Den anden onde cirkel omhandler konkurrenceræset 
mod bunden. I bestræbelserne på at effektivisere 
har rederierne valgt at benytte udenlandske 
medarbejdere, noget, der for mange danskere har 
skabt en arbejdsplads, der er defineret af den laveste 
fællesnævner. Dette er desuden med til at øge både 
det ansvarsmæssige og det kulturelle skel mellem sø 
og land.

“Beslutningsprocessen er drevet på land, fordi 
man ikke har nogle kompetente mennesker ude 
om bord. Det er en ond cirkel, du kommer ind i, 

hvis du sparer på dine folk til søs, og du får race to 
the bottom med filippinere, for de gider ikke tage 

beslutninger. De er ude for at arbejde, de skal bare 
have en opgave, som de kan løse. Men det gør jo 
også bare, at hvis man for det første sparer på dit 

crew, og du får nogle race towards the bottom-
folk, og du for det andet får mindre og mindre 

erfarne folk til at sidde inde i landorganisationen, 
så vil forskellen og den ansvarsfordeling jo vokse 
fuldstændigt. Det gab vil vokse mere og mere, for 
det er to grupper, der ikke spiller på samme hold, 

og de bliver ved med ikke at forstå hinanden.”
– 35-39 årig landansat i et rederi

Løn, ferie og ansvar
Som en del af samtalerne med respondenterne kom 
emnerne løn og ferie naturligt op. Det fylder meget 
i deres forståelse af deres arbejdsliv. Undervejs i 
undersøgelsen blev der derfor spurgt ind til, om løn 
og ferie er de sidste to “kæppe”, der holdes fast på, 
fordi de andre forhold ved arbejdet til søs er blevet 
dårligere. Denne hypotese blev ligeledes fremlagt 
på medlemsmøderne, og der blev generelt nikket 
genkendende til den. En høj løn kan motivere nogle 
noget af vejen, men er arbejdsforholdene for dårlige, 
holder motivationen ikke længe. Således bliver 
medarbejderne for dyre i forhold til deres engagement, 
og det skaber den føromtalte onde cirkel.

Ejerforhold og organisation
Flere rederier er blevet overtaget af kapitalfonde, hvilket 
har medført store og komplekse ejerforhold. Hvor 
ligger ansvaret, og hvad er den langsigtede strategi 
for rederiet? I forbindelse med undersøgelsen blev 
det spændende at spørge, om de nye ejerforhold er 
med til at fremmedgøre de søfarende fra deres rederi. 
Samtidig er rederierne organiseret i performance- 
og KPI-styrede siloer, hvor respondenterne oplever, 
at de forskellige afdelinger arbejder mod hinanden35. 
Et videre studie af ejerforhold, organisering  og 
incitamentstrukturer i rederierne ville derfor være 
interessant.

Projekt Skib 
Flere forhold ved søfarten anno 2018 ligner dem, 
man stod over for i 1970’erne. Økonomisk set er der 
stigende konkurrence, en krise (2007-2008) og dyre 
lønninger til nationale søfarende. Samfundsmæssigt 
stiger levestandarden på land, og de nye søfarende 
stiller større krav til livet til søs. Teknologisk ændrer 
skibene sig hele tiden og bliver støt mere autonome 
og standardiserede. Det kræver nye egenskaber 
hos de søfarende, og det ændrer arbejdet ombord. 
Alle disse forhold er konceptmæssigt identiske med 
1970’ernes Norge. Derfor initierede man Projekt Skib  for 
at håndtere den udvikling, man så, for konsekvenserne 
var, at rederierne ikke kunne tiltrække og fastholde 
dygtige søfarende36. Projekt Skib viste gode resultater 
i flere rederier, i Danmark blev det bl.a. til enhedsdrift, 
som stadig praktiseres. Spørgsmålet er, om der er 
mere viden at hente fra Projekt Skib, erfaringer, der 
måske kunne bruges nu? 

“Alle vil jo gerne have en form for ansvar. Det 
er svært at tiltrække danskere til lavtlønnet 

produktionsarbejde, flere og flere vil gerne have en 
høj uddannelse, ansvar og mening i arbejdet. Hvis 

du giver det til dine medarbejdere, så vil de da nyde 
deres arbejde endnu mere.”

- 20-24 årig søfarende

Kaptajnens rolle om bord
Kaptajnen skal agere mellemmand mellem skib og 
kontor og sætte stemningen om bord. Mange af de 
skibsførere, der blev interviewet i undersøgelsen, 
oplevede den ambivalente rolle i at være rederiets 
mand, men samtidig skulle tale de søfarendes sag. 
Det er en kompliceret og betydningsfuld rolle at 
mestre, en lederrolle rederierne burde have stor fokus 
på. Skibsførerens rolle bliver ligeledes interessant i 
forhold til teorier om tillidsrelationen mellem leder 
og medarbejder, da skibsførerne jo netop er en slags 
mellemledere, der kommunikerer med folk, der ofte 
er rangmæssigt under dem på land. Det skaber en 
omvendt tillidsrelation, hvor det er medarbejderen, 

der viser mistillid overfor lederen og hans autoritet 
til søs. Det er muligvis heri, at den umyndiggørelse 
og manglende anerkendelse ligger for mange 
seniorofficerer i Det Blå Danmark.

“Jeg blev selv ansat i rederiet som ung, og så 
skulle jeg sidde der og vejlede kaptajner i svære 

krisesituationer, og det forekom mig latterligt. Det 
var også et ekstremt pres at lægge på mig som 
førstestyrmand, at jeg skulle vejlede kaptajner, 
inspicere deres gøren og laden, det var jo ikke 
tilstrækkeligt til at være sparringspartner der.”

– 55-59 årig landansat i et rederi

Menneskesyn og empati
Når ansvaret og beslutningsprocessen centraliseres 
på land, kan det have negative konsekvenser. En 
af de negative konsekvenser, der blev fremhævet i 
datasættet, var det menneskesyn, en sådan tilgang 
har medført. Grundet den manglende forståelse, 
mindskes empatien ligeledes. Man har svært ved at 
sætte sig i hinandens sted, og især de søfarende følte, 
at rederiets menneskesyn var ændret. De følte, de blev 
set ned på – ikke anerkendt, og at de ikke var værdsat 
i rederiet. 

“Personligt føler jeg nogle gange, at man som 
søfarende bliver betragtet som mindre intelligent 

end dem på kontorerne. Og det irriterer mig 
grænseløst. Jeg ville ønske, at rederierne ville 

anerkende deres søfolk for deres arbejde og give 
dem mere medbestemmelse og ansvar. Det er de 
søfarende, der har fingeren på pulsen, og det er 
dem, som trækker det tunge læs. Og desværre 

dem, der bliver peget fingre ad, når det går galt.” 
- 25-29 årig søfarende

Det vi måler på
Sammen med beslutningsprocessen er også 
informationen drevet på land. I de fleste rederier 
inkluderes de søfarende ikke i budgetterne og det store 
billede i rederiet. Der er dog nogle danske rederier, 
der praktiserer denne tilgang med at informere og 
inkludere de søfarende i budgetterne således, at de 
har en større forståelse for omkostningerne. Dette 
medførte stor arbejdsglæde for de søfarende, der 
oplevede dette. Grundlæggende var det et afgørende 
tema for de søfarende med KPI’er og målinger. Det 
er rederiet, der bestemmer, hvad der måles på, og 
derved hvilke resultater de ønsker. Dette stod ofte i 
kontrast til, hvad de søfarende mente var vigtigt at 
måle på. I en interviewsituation med en landansat i 
et rederi på land blev konceptet “smartere KPI’er” 
forklaret. Det var således KPI’er, der skulle være mere 
helhedsorienterede og på den måde vise de søfarende 
det større billede af, hvad det koster at drive et skib.

Tillid og respekt går begge veje
I samtalerne med både de søfarende og de 
landansatte i et rederi fremstod det tydeligt, at begge 
parter føler sig misforståede. Det er således afgørende 
at understrege, at tillid og respekt går begge veje. 
Det manglende kendskab til hinandens hverdag 
påvirker samarbejdet fra begge sider. Der var især 
nogle landansatte i et rederi, der fremhævede dette 
ved telefoninterviewet, fordi de heller ikke følte, at de 
søfarende respekterede dem og havde tillid til deres 
evner og intentioner.

Hverken/eller
Som en del af spørgeskemaet var det en 
mulighed at svare “hverken/eller” til en stor del af 
spørgsmålene. Der var ofte mange, der valgte netop 
den svarmulighed, og det blev derfor interessant at 
undersøge, hvad den egentlig betyder. Derfor blev 
det en fast del af den semistrukturerede spørgeguide 
ved de 50 telefoninterviews. Der fremstod især tre 
mulige forklaringer på, at respondenten havde svaret 
“hverken/eller”. For det første betød den svarmulighed, 
at de ikke kunne sige noget generelt om et forhold 
til søs, hvis standarden er svingende, eller fordi det 
varierer fra skib til skib, fra kaptajn til kaptajn. For det 
andet blev der svaret “hverken/eller” ved spørgsmål, 
som kom med et udsagn, som de ikke kunne genkende, 
var til stede til søs. For eksempel rederiets HRM-strategi 
eller værdisæt, samarbejdet osv. Slutteligt blev 
“hverken/eller” også benyttet som “både/og”. Disse tre 
forklaringer fremstod som de grundlæggende. Det var 
således meget givende at interviewe respondenterne 
om deres svar, fordi man på den måde kunne opklare 
betydningen bag.
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Ambitionen med undersøgelsen var at afdække 
relationen mellem sø og land med særligt fokus på 
tillid. Denne undersøgelse har belyst flere faktorer, der 
påvirker relationen mellem mandskabet om bord og 
det landansatte personale. Alle disse faktorer påvirker 
det voksende skel, der er, imellem sø og land på trods 
af, eller nærmere på grund af, moderne teknologi, 
der gør det muligt at være i konstant kontakt. Den 
øgede kontakt har medført micromanagement, og en 
”cover-my-ass”-tilgang, der gør, at de søfarende føler, 
at de skal beskytte sig selv mod rederiet, der er hurtig 
til at “vaske hænder” og give de søfarende skylden 
for uheldige episoder. Manglende forståelse for og 
anerkendelse af hverdagen og arbejdet om bord har 
en negativ indvirkning på relationen mellem sø og 
land. Dette forhold går begge veje, og flere af de de 
landansatte i et rederi føler ligeledes, at der mangler 
respekt og tillid i samarbejdet mellem sø og land. Tillid 
i arbejdsrelationen fremstod som det mest afgørende 
punkt i undersøgelsen. Den manglende tillid påvirker 
tæt på alle forhold ved både skibsoperationen og 
rederiets drift, og det er derfor anbefalingen herfra, at 
der for fremtiden bør være langt større fokus på tillid i 
de danske rederiorganisationer.    

For at forstå samarbejdet blev det afgørende at forstå 
relationen mellem sø og land, og hvordan denne 
påvirker andre forhold ved livet til søs. Dette er igennem 
undersøgelsen blevet afdækket via ti underemner, der 
er gennemgået i rapporten. 

Som en konsekvens af, at store dele af beslutnings-
processen og fleksibiliteten er centraliset i land, 
overvejer en stor gruppe af de yngre respondenter at 
gå i land inden for en 3-årig periode. Dette kan have 
stor påvirkning på Det Blå Danmark, da sejlerfaring 
har stor betydning for, om man har forståelse for de 
søfarendes hverdag. De respondenter, der arbejder 
i rederierne, er gået i land for at søge nye faglige 
udfordringer, herunder mere indflydelse og fleksibilitet. 
Årsager såsom familie og rutinepræget arbejde er 
ligeledes afgørende. En stor del af respondenterne er 
glade for deres arbejde til søs og ønsker ikke at gå i 
land. De nævner, at lønnen og ferieperioderne især er 
goder, de ikke ønsker at opgive. 

Langt størstedelen af respondenterne er fagligt 
stolte af deres erhverv. De respondenter, der har 
angivet, at de er stolte, henviser især til deres egne 
og danske kollegaers faglige håndværk. Endvidere er 
de stolte af at bidrage til et vigtigt erhverv og til den 
problemløsning og håndtering af hverdagen, de skal 
mestre under svære forhold, som ikke alle kan klare. 
Den gruppe, der svarer, at de ikke er fagligt stolte 
af deres erhverv, henleder opmærksomheden på, 

at en stor del af ansvaret og beslutningsprocessen 
er flyttet fra skibet og ind i land. Der er en stigende 
mistillid og en faldende medbestemmelse. Grundet 
økonomiske vanskeligheder i rederierne føler flere af 
respondenterne, at deres job er truet af international 
arbejdskraft, og at rederiet ikke værdsætter eller 
anerkender dem for det stykke arbejde, de udfører. 
Mange af de respondenter, der har angivet sig selv 
som stolte, nævner ligeledes disse forhold som noget, 
der gør dem mindre stolte af deres erhverv. Det er 
således en problematik, der fylder meget hos hele 
gruppen, og som i høj grad er påvirket af relationen 
mellem sø og land. 

Fremtidens arbejdsmarked for den danske søfarende 
fremstår usikkert for respondenterne i undersøgelsen. 
De unge søfarendes tanker om fremtiden er 
mangfoldige, men beror grundlæggende på to 
udsagn. Der er dem, der giver udtryk for, at de har 
taget en lang uddannelse og nu glæder sig til at være 
søfolk, og der er dem, der gerne vil have mere erfaring, 
så de kan gå i land og få et andet job i Det Blå Danmark. 
I bestræbelserne på at effektivisere og konkurrere 
internationalt har flere danske rederier inkluderet flere 
udenlanske medarbejdere i besætningen. Dette har 
stor påvirkning på respondenterne i undersøgelsen, 
ikke så meget pga. de kulturelle forskelligheder, 
men mere pga. den forventningsafstemning, der er 
mellem rederierne og de udenlandske medarbejdere. 
Det skaber et arbejdsmiljø, der er sat efter laveste 
fællesnævner. Det føles som om, dansk søfart står ved 
en korsvej. Beslutningstagerne kan fortsætte ad den 
sti, der har været valgt de sidste 5-10 år, eller de kan 
ændre kursen radikalt. 

Det gode sømandskab ligger de søfarende meget 
på sinde, og det fremstår derfor vigtigt at opretholde 
forhold, der kan fordre, at det kan udleves. Det defineres 
som rettidig omhu, herunder hensyntagen til andre 
mennesker og skibe, og en sikker og risikovurderet 
skibsdrift. Det, at tænke selv og bruge sin sunde fornuft, 
er især i spil i forhold til den administrative byrde. De 
søfarende mener ikke, at det gode sømandskab er i 
overensstemmelse med tjeklister, dokumentering og 
tunge ISM-systemer. Det handler således om “at kigge 
ud ad vinduet”, at have den rette viden og erfaring til at 
håndtere de problemer, man møder i hverdagen til søs. 
Det gode sømandskab påvirkes i høj grad af relationen 
mellem sø og land, da det står i skarp kontrast til både 
den administrative byrde, micromanagement, og 
dokumentering. Den administrative byrde påvirker 
ligeledes de søfarende i høj grad. Der er en vilje i 
industrien til at mindske den, men det kan være svært 
grundet krav fra kunder, tredjeparter og international 
regulering. Dokumenteringen og “bevisføring” via 
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e-mails øger mistilliden og cover my ass-tilgangen. 
Det handler således ikke kun om “at holde den gode 
tone” i kommunikationen mellem sø og land, men om 
den grundlæggende tillid og respekt mellem kollegaer.

Grundlæggende fremstår de søfarende ikke som 
udprægede tilfredse med deres arbejdsvilkår, 
jobbetingelser og hverdag om bord, ligesom rederiets 
værdisæt og HRM-strategi ikke bidrager videre positivt 
til hverdagen ombord. Når man taler med søfarende 
om trivsel og arbejdsmiljø, fremstår deres hverdag 
om bord som det mest afgørende. Det fremstod 
således tydeligt, at mange søfarende har en god 
hverdag til søs, fordi det fungerer godt ud på skibene. 
Det er primært i relationen til landorganisationen, 
eller hvis kaptajnen er uengageret, at de oplever 
problemer. Således har det stor indflydelse på 
arbejdsmiljøet til søs, at der er en god og tillidsfuld 
relation mellem sø og land. Der er bred konsensus 
om, at mange af beslutningsprocesserne er drevet 
på land. De søfarende tager naturligvis stadig mange 
beslutninger i hverdagen til søs, men det overordnede 
billede er, at der skal spørges om lov og gives tilladelse 
fra landsiden, inden afgørende beslutninger træffes. 
Meget af kommunikationen og ansvarsfordelingen 
kan for de søfarende virke som direkte ordrergivning, 
hvor de ikke føler sig inddraget, hørt eller inkluderede 
i beslutningsprocessen. Mange af respondenterne i 
undersøgelsen, der er ansat på land, har selv sejlet og 
har derved en god forståelse for livet til søs. Mange 
af dem arbejder for at lette den administrative byrde 
for de søfarende og for at give mere ansvar tilbage til 
skibet igen.

Samarbejdet mellem sø og land har stor betydning for 
det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsglæden. Spørger 
man de søfarende og de landansatte i et rederi, hvilke 
faktorer der komplicerer samarbejdet mellem sø og 
land, svarer de grundlæggende, at det er manglende 
forståelse fra begge parter, der komplicerer 
samarbejdet. Det gør, at både de landansatte i et 
rederi og de søfarende ikke føler sig respekterede 
og anerkendt i deres arbejde, simpelthen fordi der 
mangler forståelse for, hvad deres arbejde indebærer, 
og under hvilke forhold det udføres. Der er en følelse af, 
at man arbejder ud fra forskellige mål, perspektiver og 
værdier. En skæv magtbalance, micromanagement, 
cover my ass-dokumentering nævnes ligeledes 

som afgørende faktorer. Disse faktorer resulterer i 
stigende mistillid mellem sø og land, en relation, der 
burde være præget af tillid, da det øger indtjeningen, 
produktiviteten og kvaliteten af arbejdet. 

Spørger man respondenterne, hvad deres rederi 
gør for at forbedre samarbejdet mellem sø og land, 
svarer de fleste søfarende, at de ikke ved det eller 
ikke føler, at deres rederi gør noget for at forbedre 
samarbejdet mellem sø og land. Herudover nævnes 
officersseminarer, telefonopkald, hyggesamtaler 
og information i form af nyhedsbreve som initiativer 
igangsat af rederiet for at bedre samarbejdet. 
De søfarende fremhæver også, at de føler, at der 
bliver kommunikeret en masse “varm luft” i form af 
overfladiske initiativer, der bare skal se godt ud på 
papiret

De respondenter, der fremhæver et positivt sam-
arbejde mellem sø og land, lægger vægt på den 
gensidige sparring, indflydelse, medbestemmelse 
og vidensdeling. De, der er i de specialiserede 
grene af erhvervet, i færger eller i små rederier, 
oplever et bedre samarbejde. I de mindre rederier 
er man mere i øjenhøjde med de søfarende, og 
der er en grundlæggende større forståelse. Her er 
organisationen på land ikke lige så stor, og den 
enkelte søfarende kan derved have større indflydelse 
på processerne. De større rederier kan fremstå meget 
tunge og bureaukratiske, hvilket øger distancen til 
land, da de søfarende således føler sig som numre i 
rækken eller udskiftelige dele af en alt for stor ligning. 
Flere af de danske færgerederier har igennem mange 
år arbejdet med at inkludere deres søfarende, ligesom  
kontakten med kunderne også præger deres hverdag. 
Flere rederier har igangsat tiltag, der skal bedre 
samarbejdet, dette ses i besvarelserne, hvor nogle 
søfarende fremhæver ledelses-coaching om bord, 
empowerment og inklusion og viden om budgetter.

Fra de landansatte i et rederi fremhæves det at 
“holde den gode tone”, officersseminarer, skibsbesøg 
og telefonisk kontakt som initativer, der forbedrer 
samarbejdet mellem sø og land. Flere af de landansatte 
i et rederi svarer, at der ikke fra rederiets side bliver 
gjort noget konkret for at bedre samarbejdet mellem 
sø og land. 

I udarbejdelsen af rapporten fremstod flere inter-
essante fund. Som en konsekvens af, at flere unge går 
i land og sejler markant færre år, smuldrer den base 
af sejlerfaring og know how. Branchen udhules indefra, 
når de søfarende går tidligere og tidligere i land, og 
den læringskurve, der er indbygget i jobbet, brydes. I 
undersøgelsen fremstod to onde cirkler. Hvis man ikke 
får ansvar, tager man ikke ansvar. Følelsen af, at man 
har medbestemmelse, er faldet blandt de søfarende, 
der ikke føler, de har indflydelse. Det fører til en mere 
passiv adfærd. Danske søfarende er ikke “pengene 
værd”, hvis man fratager dem ansvaret. Hvis de blot skal 
modtage ordrer og agere efter en procedure, så er de 
simpelthen for dyre. Den anden onde cirkel omhandler 
konkurrenceræset mod bunden. I bestræbelserne 
på at effektivisere har rederierne valgt at benytte 
udenlandske medarbejdere, noget, der for mange 
danskere har skabt en arbejdsplads, der er defineret 
af den laveste fællesnævner. Dette er desuden med 
til at øge både det ansvarsmæssige og det kulturelle 
skel mellem sø og land. En høj løn og lange friperioder 
karakteriseres som goderne ved livet til søs. Men det kan 
virke som om , at løn og ferie er de sidste to ”kæppe”, 
man holder fast i og kæmper for, fordi så mange 
andre forhold ved livet til søs er forringet. Flere rederier 
er blevet overtaget af kapitalfonde, hvilket har medført 
store og komplekse ejerforhold. Hvor ligger ansvaret, 
og hvad er den langsigtede strategi for rederiet? 
Samtidig er rederierne organiseret i performance- og 
KPI-styrede siloer, hvor respondenterne oplever, at de 
forskellige afdelinger arbejder mod hinanden. Med 
afsæt i Projekt Skib var det interessant at undersøge 
forholdene i søfart anno 2018, fordi så mange forhold 
er lig hinanden. Et videre studie af, om der er læring af 
hente fra Projekt Skib, ville være givende. Kaptajnens 
rolle har altid været kompleks, fordi han skal 
agere mellemmand mellem sø og land. Forværres 
samarbejdet, gør det blot hans rolle endnu sværere. 
I undersøgelsen af relationen mellem sø og land kom 
begrebet “menneskesyn” frem, fordi flere søfarende 
oplever, at det har ændret sig. Sammen med den 
faldende tillid og den manglende anerkendelse har 
menneskesynet, eller medarbejdersynet, ændret sig. 
For flere af de landansatte i et rederi var det vigtigt 
at understrege, at de også føler, at tillidsrelationen 
mellem sø og land er forværret. De føler ikke, at de 
søfarende stoler på dem og respekterer dem. Som 
en mulighed i spørgeskemaet kunne respondenterne 

svare “hverken/eller” til flere af spørgsmålene. Denne 
svarmulighed blev benyttet ved flere lejligheder og 
det blev derfor interessant at undersøge hvad det 
svar betyder. Oftest blev den mulighed benyttet ved 
spørgsmål, hvor forholdene varierer så meget, at man 
ikke kan sige noget generelt, eller som “både/og”. Som 
med de andre forhold ved livet til søs påvirkes, eller 
påvirker, relationen mellem sø og land også flere af de 
interessante fund. 

Grundlæggende kan det opsummeres, at respondenter 
i alle de repræsenterede sektorer oplever, at distancen 
mellem sø og land er blevet større, og at samarbejdet 
er blevet mere kompliceret. Tillidsrelationen mellem 
skibsledelsen og de landansatte i et rederi påvirker 
mange forhold i livet til søs. Derfor er opfordringen i 
denne rapport, at samarbejdet og tillidsrelationen 
mellem sø og land anses som en afgørende del 
af rederiernes evne til at skabe en effektiv, sikker og 
kvalitetssikret operation og bør behandles herefter.

Som et resultatet af ovenstående konklusioner kan 
det anbefales, at branchen bør igangsætte initiativer, 
der øger forståelsen for både livet til søs, men også 
hverdagen i rederiet. Øget forståelse vil ligeledes 
øge anerkendelsen og respekten af de to gruppers 
professionelle faglighed. I kommunikationen mellem 
sø og land bør der være fokus på sparring og 
anerkendelse. Som en del af udviklingen er store dele 
af beslutningsprocessen nu centraliseret på land, 
rederierne burde undersøge, om noget af dette ansvar 
kunne decentralisreres således, at de søfarende ville 
få mere medbestemmelse i deres hverdag. Det Blå 
Danmark satser på kvalitetsskibsfart, og som en del 
af denne tilgang vil det være klogt at tænke ”beyond 
compliance”. De søfarende ligger stadig stor vægt på 
det gode sømandskab og det at tænke selv og handle 
efter forholdene. Det er afgørende, at rederierne har 
fokus på at fordre sådanne arbejdsbetingelser, der 
ikke er defineret af den laveste fællesnævner for deres 
søfarende således, at der skabes engagement og 
motivation til søs.  
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